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tambem assim 6 com as noçdes usuais do discurso económico ou social e mesmo 

com as formas comuns de entendimento. A noçáo de populaçilo activa é daqueles 

termos simultaneamente técnicos, sugestivos, imagéticos e categoriais que 

reflectem formas institucionais de avaliar a relação que os individuos mantem 

quotidianamente com o trabalho, quando este é de algum modo remunerado e 

36 tomado na sua forma de registo codificado que é o emprego . 
Os homens e mulheres que trabalham são recenseados conjuntamente com 

outras categorias na população nacional. Para sermos mais expllcitos, os activos 

são com toda a evidencia uma componente efectiva da população de um pais. 

Segmento ou universo especlfico, dependendo das formas de determinação, a 

população activa 6 uma sub-população concreta e estatisticamente localizável 

dentro dos efectivos globais sintetizada atraves da metáfora da força de trabalho. 

Independentemente da pertinéncia na delimitação de populaçdes com base em 

critérios censitários, já aferidos e validados, a força de trabalho de um pais 

representa, legitimamente, um universo de observaçao de particular interesse 

quando estao em causas questdes de emprego. Ao encararmos a populasào de 

activos como um qualquer outro conjunto humano s30 os aspectos de evolução, de 

dinamica e de caracterizaçáo que se procura apreender. 

Fixado um prazo suficientemente dilatado para a observação, de algumas 

décadas, tamb6m a nfvel desta parcela de activos sao not6rias muitas das 

alteraçdes das caracterfsticas demográficas registadas para o todo nacional. 

Contudo, a incidéncia das transformaçdes verificadas na estrutura etária de uma 

população à escala global deverão, em termos Ilquidos, ser ponderadas na 

população de activos de acordo com aquilo que são os crit6rios sociais de 

empregabilidade diferencial dos indivfduos. As implicaçoes no emprego existem - 

não o podemos negar. Porém, o simples facto de se definirem os activos como uma 

3 6 
Como jd tivemos ocasiao de esclarecer na prirneird parte, o emprego reporta-se apenas ao 

trabalho que é trocado como mercadoria. 
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construção teórica ou um conjunto categoria1 assente em critérios sócio-estatlsticos 

subentende que náo se trata de uma população humana entregue às leis de 

evolução natural. 

Mas mesmo noutros contextos, por vezes pouco industrializados onde o 

emprego ainda não se encontra táo regulado, a problemática do emprego foi 

frequentemente reduzida a questoes de populaçáo activa e esta passou, por 

conseguinte, a constituir o suporte das constataçdes pollticas económicas. Como 

nenhum outro, Jean Fourastié foi um convicto impulsionador desta tese: 'hoje toda 

a gente deve compreender que os problemas económicos são fenómenos de 

populaç40 activa, quer dizer engendrados pelo trabalho humano e por conseguinte 

o estudo analítico do emprego é um capitulo fundamental da ciência 

económicaw3'. Menos defendido, C que os 'fenómenos de populaçao activa' são 

também fenómenos conceptuais que se socioinstituem atraves de mecanismos de 

legitimação cientifica, como a construção estatlstica, em que intervem tambCm, 

como nao podia deixar de ser, a ciência econ6mica e as instancias estatlstico- 

legais. 

P.P. f l  constm;& estotfstlco e soclol ab cotegorlo de "activos" 

Como dissemos, a interacção de forças na esfera social, expressa pelo 

consenso estatlstico define o que é, ou não é, em dada altura, a idade activa; 

critério de que deriva aliás a própria noção de população activa que admite por 

defeito os limites de idade legal fixados para o exerclcio de uma actividade no 

domlnio laboral. Na análise demográfica, e nomeadamente em termos de grupos 

37 Cf. jean Fourartie npr6face" in Claude Vimont, La populstion active. Evolution, passe et 
previsions, Paris, PUF, 1960, p.9. Apesar de i6  datada, a obra apresenta uma clareza conceptual 
c de exposiçao sobre a dindmica e as op~6es de classificação em matÉria de mediçlo dos fluxos 
que a tornam e mantem perfeitamente actual. 
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38 funcionais , os activos sáo em rigor um conjunto de indivfduos com a 

possibilidade efectiva de exercicio de actividade. No  entanto, quando passamos da 

"Idade Activa" a "Populaçáo Activa", o salto e grande atendendo ao facto de que a 

heterogeneidade de situações perante o trabalho que esta recobre 4 bastante 

ampla. Michel Louis Lévy refere com notável pertinéncia, a este propósito, que ser 

de idade activa ou nao, depende apenas de uma eventual c o n v e n ~ á o ~ ~ .  Já no 

tocante a ser-se populaçao activa, isso não depende da vontade dos demógrafos 

mas diz respeito A vontade do sujeito interessado, uma vez que será ele a efectuar 

diligencias ou procurar activamente uma actividade remunerada4'. Só no caso de a 

encontrar pertencerá à populaçáo activa. Nem as qualificaçdes tecnicas que, regra 

geral, definem os profissionais nos autorizam a definir activos. Para a contabilidade 

demográfica, porem, pertence automaticamente a esta categoria em virtude da 

idade averbada. Tal como perante o trabalho, as situaçdes ambfguas de 

classificaçao perante a actividade económica nao faltam: o caso dos estudantes e 

das donas de casa (domesticas), que à partida não fazem parte deste universo, a 

classificaçao A priori  de "inactivos" seria óbvia náo fossem eles precisamente os 

38 Em termos de anSlise demogrdifica, é usual utilizarem-se dois critfr ios alternativos: ou uma 
partiçao entre os 2 0  e os 60 anos ou entre os 15 e os 65 anos. Quer um quer o outro 
possibilitam os mesmos resultados na avaliaçào de uma determinada dinãmica populacional. A 
faixa central 6 apelidada de 'populaçao activa" mas que 6, como se sabe, apenas teoricamente 
activa. D o  ponto de vista da convergencia da definisão com a idade legal para o trabalho que, 
regra geral, oscila entre os 16 e 65 anos (mesmo tendo em conta as variaçdes entre Estados), 
parece mais adequado o segundo critério de partiçào, isto 6, entre os 15 e os 65 anos, para 
referenciar teoricamente a populaçao com possibilidades efectivas de contrataçào, dado que 
esta coincide, grosso modo, com os limites de idade legal para trabalhar. 

39 Cf. Michel-Louis Lévy, "Relativité de I'ãge", Population el sociéré, no 164, (Dez) 1982 ; 
Déchiffrer Ia démographie ..., op. cit., p. 137. 

Efectivamente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo BIT, nem desempregado se 6 
não se verificar simultaneamente as trés condisdes de idade legal, disponibilidade mas sem 
emprego e procura activa. A populaçao activa corresponde, pois, ao conjunto dos nacionais e 
estrangeiros que, na idade de trabalhar (actualmente o maior consenso é dos 16 aos 65 anos), 
declaram exercer uma actividade profissional remunerada ou estarem disponlveis para o fazer. 
Segundo os organismos supra nacionais, como o BIT, agregaria os indivlduos de ambos os sexos 
que constituem a mão-de-obra disponlvel para a produção de bens e serviços de que o PIS 
(Produto Interno Bruto) dá conta. 
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4 1 que mais frequentemente recorrem ao trabalho ocasional, voluntário e familiar . 
Quando recenseados pelo estabelecimento onde prestam trabalho, são 

contabilizados como activos; nos outros casos, em que a actividade não se 

desenvolve num quadro de relação 'por conta de outrem", dificilmente o serão. 

Entramos assim numa zona de charneira difusa em que intervêm as oportunidades 

de trabalho remunerado. Poder-se-ia então dizer que, para alem do próprio, 

depende ainda das oportunidades conjunturais na medida em que o interessado 

pode querer ser activo mas não passar da procura do primeiro emprego ou de 

desempregado de longa duração. Retenhamos daqui que esta 6 muito a situação do 

que apelidamos de 'novos velhos", compelidos para a inactividade por falta de 

oportunidades de exerclcio efectivo de actividade profissional remunerada. 

Já o dissemos antes que, na organizaçáo do trabalho e a inclusao deste no 

ciclo vital, a relaçáo com o tempo define e tipifica um perlodo produtivo que ao 

configurar uma condiçao permite delimitar sub-universos populacionais. Por isso, 

para alem de constituir um vasto campo de teorizaçao, a população activa diz 

respeito ao conjunto de indivlduos que se encontram, sem dúvida, tambem dentro 

de limites aceitáveis com possibilidade de contratação jurldica para fins laborais ou 

em condições de o vir a fazer. Universo vasto, heterogeneo e circunscrição 

econ6mica, a população activa" é essencialmente resumida a um conjunto 

estatlstico e este - esquecemo-lo frequentemente - resulta de uma construção 

analltica. Não é nem uma parcela individualizável na prática, nem uma realidade 

Cf. Archambault, Edith, .Travail domestique et emploi tertiaire: substitution ou 
complémentarit6 ? S, i n  Vernières, Michel (coord.), L'emploi do tertiaire, Paris, Economica, 
1985, pp. 189-206. 

Embora tomado de empréstimo ao lkxico da economia, ndo existe grande possibilidade dos 
sociólogos do emprego contornarem este conceito suporte de toda a actividade de produçao 
estatlstica e de contabilidade oficial em que se expressa uma condiçao de vida assente no 
trabalho remunerado. No  entanto, é importante notar que esta realidade analitica se encontra 
na base de toda a especulaçao intelectual acerca da realidade social e polit ica em redor dos 
quantitativos empregados. O trabalho é, de facto, uma realidade mais ampla que não 
perderemos de vista, mas que, na 6ptica remunerat6ria e jurldica, fica sensivelmente A margem 
do debate econbmico. Em suma, ser-se activo denota uma forma de relaqao particular com o 
trabalho. 
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histórica concreta, mas um quantitativo de medida que informa sobre a capacidade 

de trabalho ou volume de máo-de-obra de um Estado ou regiáo. A semelhança da 

exposição que desenvolveram Margaret Maruani e Emmanuele ~e~naud" ,  pondo o 

nlvel sociológico em evidência, aceitamos também aqui o pressuposto de que a 

sua recomposição é inseparável da evoluçáo das sociedades e o resultado de 

processos sociais complexos detectáveis fora do primado do sistema de 

planeamento e controlo da economia. Tal constatação é tão insuspeita como real. 

Na problemática da populaçáo activa, a taxa de actividade", por exemplo, 

indicador usual para dar conta da proporçáo de indivlduos que numa dada 

população se encontram a ocupar um posto de trabalho ou em condições e 

intençao de vir a trabalhar, é uma medida grosseira do emprego não pela fraca 

fiabilidade mas mais pela dificuldade de classificar economicamente as ocupações 

com sentido de utilidade. 

Mesmo dentro dos objectivos de planificaçáo econõmica, a forma de 

medir o emprego é uma tarefa árdua e complexa que requer uma selecção de 

fontes, implica opções metodolõgicas e formas precisas e uniformes de obtençáo 

de dados". Até h6 bem pouco tempo, as apetencias económicas, muito atrdldas 

pelas variaçdes da oferta e da procura do trabalho e pouco vocacionadas para a 

crltica dos sistemas de classificação, centravam todas as suas preocupaçdes nas 

questões de equillbrio46. Para tal, os indicadores de evoluçao da economia, de que 

o desemprego é talvez dos de maior relevância, aperfeiçoam-se, adequam-se às 

novas realidades da economia. V6rios são os autores4' que pugnam por uma 

refundiçáo e aprofundamento dos instrumentos de análise no plano teórico, sendo 

43 
Cf. Margaret Maruani e Emmanu&le Reynaud, Sociologie de I'emploi, op. cit., p. 3. 

44 
Tomamos aqui o conceito claramente no sentido que os organismos de produqao estatística 

lhe conferem, ou seja, englobando todos os que tem emprego, bem como os que se encontram 
disponlveis para trabalhar e procuram activamente um posto de trabalho. 

45 Cf. Bernard Carier, k o n o m i e  du travail et de I'emploi, Parir, Dalloz, 1992. 

46 Cf. Éric Leclerq, Les theories du marche du iravail, Paris, Éditions du Seuil, 1999. 
47 

Entre outros, jacques Freyssinet, Le chdmage, op. cit.  
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certo que, e pela mesma ordem de razões, a indiferenciação e a pobreza operatória 

ou a inadequaçáo restringe o entendimento das questóes que actualmente se 

colocam às economias modernas. 

Sáo evidentes as dificuldades em fazer a leitura da realidade do emprego 

dentro das categorias tradicionais de análise. Náo apenas em virtude da fronteira 

ser t6nue entre o que, efectivamente, 6 actividade com e sem utilidade económica, 

mas tambkm, porque a m6trica do tempo de trabalho nas suas variadas 

modalidades vem complexificar as questóes relativas A classificaçáo. Ora, sabemos 

como a estrutura temporal se encontra implicada na questão de contabilidade 

económica e estatlstica, particularmente no que se refere ao sub-emprego4*. Por 

outro, dado o que se conhece acerca da extensa0 do trabalho na variabilidade das 

categorias profissionais e temporais - que estáo em constante mudança -, quem 

49 poderemos designar por activos ? 

Se 4 certo que a crise do emprego significa, em muitas das suas 

manifestações, uma insuficiéncia dos instrumentos de análises0, também 6 facto 

que a redefiniçáo dos critérios classificatórios constituem tarefas permanentes que 

assentam no pressuposto de que os indicadores tém sempre um valor relativo. 

Desconhecer-se este postulado é (ou seria) incorrer no erro de se tomarem as 

Trabalhar-se menos horas semanais que a média e pretender trabalhar mais é, 
nomeadamente, o critério aceite pela OIT. Enquanto isso, uma hora ou duas de trabalho na 
semana de refedncia do  inquérito pode nao ser considerado desempregado ou nem sequer 
situaçao de sub-emprego, dependendo das circunstâncias de ocupação ou disponibilidade. 

49 Actualmente, dir-se-iam activos empregados, aqueles que, em termos de limiares de idade, 
se encontram totalmente disponlveis para trabalhar (isto é, que nao estejam, por exemplo, em 
formaçao). Assim sendo, o mais provável é isto acontecer em indivíduos que se encontram 
entre os 25-30 e os 50-55 anos. Fora desses limiares, ou estão em situaçao de formaçao ou de 
desencorajamento para o trabalho, saindo assim da categoria de 'activos". Na introduçáo a uma 
reflexa0 recente sobre a mesma problemática, Xavier Gaullier coloca frontalmente a questão ao 
perguntar: será que devemos considerar como activos os que trabalham 40 horas semanais e 
durante 40 anos? Cf. Xavier Gaullier, Les temps de Ia vie, Paris, Éditions Esprits, 1999. Mas, 
porque niio questionar também a pertinbncia dos limites etdrios dentro dos quais se contabiliza, 
teoricamente, a actividade económica, quando se sabe que não existe incongruencia entre a 
situação de reformado e a prossecuçao de uma actividade do tipo profissional ou não? 
50 

Cf. Jacques Fressinet, Le chornâge, op. cit. 
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estatlsticas pelos factos e não por aquilo que elas efectivamente são: um 

instrumento de aproximação a uma determinada realidade. 

Admitamos, então, tanto a validade dos dados como a necessidade de os 

questionar e contextualizar nas suas formas classificatórias, utilizando-os como meros 

elementos sinteticos de uma tendência. Ao isolar-se a população de activos, segundo os 

critérios de classificaçao estatlsticoeconómica, constitui-se um outro universo que nos 

seus aspectos globais traduz as caracterlsticas de quem é captado e integrado, mal 

integrado e, mesmo rejeitado, pelo sistema de exigências técnico-laborais do mercado de 

trabalho, ou seja, pelo sistema de emprego. Os activos sao uma realidade estatlstica e 

formal que sustenta a dicotomia actividadelinadividade. No entanto, vislumbram-se no 

funcionamento social os contornos do processo de construção de uma categoria que, no 

processo de referenciaçao formal, se tornou na pedra angular da distinçao aceite. Cremos 

ter assim delineado os fundamentos estatlstico-classificatórios e formais utilizados numa 

categoria de reconhecimento social que como se verá posteriormente é reforçada pelo 

critério medicos1. 

Pelo menos analiticamente, os activos constituem em dado momento uma 

população com dinâmica própria que numa certa óptica denuncia a dinamica do 

emprego, pelo que pode ser tomada como uma primeira aproximação. Os 

movimentos da grande massa de empregados assim como as alterações na composição e 

recomposições que se observam na mãode-obra revelam muito das opções, consensos e 

condicionalismos sociais. O que as estatlsticas da populaçao de activos nos revelam é, 

nalguns casos, muito evidente. Não fosse a função das estatlsticas também a de 

comprovarem o óbvio, tal como o envelhecimento de geraçdes de jovens, outrora mais 

numerosas que agora! Não obstante, constituem uma base sólida para esclarecer os 

pressupostos e as tendências recentes do sistema de emprego a nivel nacional e regional. 

Procuremos descrev&las. 

5 1 
Efectivamente, a in terven~ão pericial e a legitimaçao médica são outra vertente de 

fundarnentaçáo da  classificaçáo e da categorizaçao que se faz dos indivlduos em activos e 
inactivos. 
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3. EvoluçBo global da população activa a nível nacional 

Os quadros sócio-populacionais dentro dos quais evolui a actividade 

económica transformam-se; mudam com a história. Os dados populacionais, 

sequenciados no tempo, servem a compreensáo de fenómenos plurais com 

inscriçdes sociais. Porem, os tradicionais indicadores demográficos em si pouco 

dizem quando náo sáo criteriosamente inseridos numa problemática que lhe 

expurgue o sentido de utilidade, que os interprete dentro dos quadros sociais a que 

se reportam. 

No  que diz particularmente respeito à evolução da composição etária das 

populações que trabalham, os dados revelam uma progressáo de fundo no sentido 

da elevaçáo da media das idades. A par disto, o nosso passado recente testemunha 

profundas alteraçdes sentidas na composição dos activos tanto no sentido estrutural 

como no seu conteúdo t4cnicoprofissional. Estudadas pelo prisma da sua 

constituiçáo etária, as actuais estruturas de activos apresentam uma variabilidade 

mais cavada de sector para sectors2 e uma possibilidade de rejuvenescimento 

globalmente mais comprometida. 

No lapso de tempo que as projecçócs demográficas permitem vislumbrar, 

as implicaçdes da dinamica demográfica sobre o universo de activos não deixam 

actualmente qualquer dúvida tanto na progressão do envelhecimento como na 

retracção da base de recrutamento jovem. Mas as pressdes demográficas, a nlvel do 

emprego, tem de ser perspectivadas em conjugação com as opçdes da 

contemporaneidade e, nomeadamente, das normas etárias e dos processos de 

divisão tecnica e estatutária do trabalho por um lado e dos imperativos de 

formação por outro. Acontece que tanto as novas formas de organizaçáo do 

trabalho como as exigências funcionais ou as vicissitudes do sistema de emprego, 

5 2 
jean-Claude Chesnais, "L'dge dans I'~conomieW, in Evelyne Sullerot, l'dge de travailler, op. 

cit., pp. 142-1 54.  
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53 longe de atenuarem os efeitos de envelhecimento, acentuam-nos a ainda mais . 
Mas a evolução não é nem linear nem evidente. Os volumes diferenciais de 

actividade confrontados com a tendência da base demográfica das sociedades 

constituem uma primeira aproximaçáo grosseira que reflecte, antes de mais, as 

oportunidades de emprego contrastadas inerentes à diferenciação perante o 

trabalho. 

Uma evolução nunca é neutra em termos de significação. Num olhar 

retrospectivo, as implicaçbes mais significativas na articulação entre conjunturas 

demograficas e de emprego que ressaltam silo as migraçdes e a profissionalizaçáo 

feminina. O envelhecimento dos trabalhadores é apenas uma tendência em 

perspectiva e nao uma observaçao muito clara que os indicadores populacionais 

registem para o perlodo em análise entre 1950 e 2001. 

É facto, que dentro dos próximos decenios, principalmente nos paises da 

OCDE, se assistirá à duplicação (e nalguns casos à ,triplicação) do indice de 

envelhecimento e de degradação da relaçáo entre activos e inactivoss4. Sabe-se 

ainda que quando as geraçdes numerosas do pós-guerra atingirem a idade de 

reforma, existirá0 menos individuos em idade de trabalhar55 assim como 

pronunciadas dificuldades de recrutamento juvenil em determinados ramos da 

actividade económica. A interferência da evolução da estrutura etária na oferta e 

na fixação dos preços da mão-de-obra, isto é, nas possibilidades de emprego e na 

remuneração de factores produtivos, é um dado evidente. Porém, para além de 

reduzida a algumas interacçdes entre variáveis macro-económicas, pouco se 

" Cf. BIT, Rapport sur I'emploi danr le monde 1998-1999. Employabilitt! et mondialisation, le 
rble crucial de Ia formation, Geneve, Publicações do BIT, 1998, pp. 202-204. 

54 Cf. OCDE, Ageing in OECD countrier, op. cir, pp. 9-14. 
55 

Iderri, p. 15.  
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conhece acerca do teor da própria relação da dinamica da estrutura demográfica no 

domlnio das implicaçaes económicas. Também não é nosso objectivo desvendá-lo. 

Apenas procuraremos retomar aqui alguns indicadores globais que atestam 

concretamente a evolução especifica da população de activos enquanto universo 

particular de um universo mais geral de que conhecemos a dinamica. E a evolução 

dos activos tem sido inegavelmente de crescimento. 

Entre os diversos indicadores disponlveis que sintetizam a evolução 

retrospectiva, cremos que as taxas brutas de actividade espelham bem o aumento 

dos efectivos activos - pelo menos da actividade remunerada desenvolvida por 

conta de outrem. Como consequencia, a relação entre activos e náo activos tem 

progredido, em cada ano, no sentido de uma maior expressão dos primeiros. É 

facto que, apesar das perspectivas de evoluçáo, os activos náo tem ate aqui 

deixado de aumentar56. 

Para o caso portugués, as tentativas de acompanhamento estatlstico 

anuais5' ou as outras formas de registo do volume da actividade apontam no 

mesmo sentido, ou seja, para uma tendencia clara de crescimento dos activos ao 

longo das últimas duas decadas do fim de milenio. Mais ainda, de ano para ano, a 

58 populaqão activa tem vindo a aumentar mais que a populaçáo global . 
Constataçao que náo pode surpreender fortemente. Efectivamente, por uma mera 

dedução, relativamente simples, sobre o volume das geraçdes, que acedem 

gradualmente à idade de trabalhar, depreende-se que o aumento já se encontra 

demograficamente inscrito na estrutura por idades e, como tal, era já esperado, de 

acordo como o lugar comum sempre actual: "os jovens de hoje são os adultos de 

56 Este facto fica a dever-se a geracões com importantes quantitativos de jovens que entraram 
no mercado de trabalho remunerado. N o  entanto, como se verd mais em pormenor ao longo do 
capitulo, foi sobretudo a afluência maciça de mulheres que sustentou este crescimento 
contínuo. 
57 

Essencialmente, o Inquérito trimestral ao emprego que, como se referiu no capitulo anterior, 
P obtido por amostragem junto das famllias portuguesas e apends viu a sua prática generalizada 
a partir dos primeiros anos da década de oitenta. 
58 

Cf. Anexo II. 
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amanhãR. A análise das estruturas populacionais mais não faz que confirmar o 

proverbio. 

Porém, o aumento da taxa de actividade global não 6 uma consequência 

nem directa nem indirecta da ascensão de jovens ao mercado de trabalho, é isso 

sim, a confluência de factores situacionais concretos entre os quais se destaca a 

promoção da profissionalização feminina e, com menor relevancia, a incidência da 

imigração em idade activas que sabemos terem-se verificado ultimamente. 

Rompendo com a tradição de "exportaçãoR de mão-de-obra das décadas anteriores, 

o pais recebe hoje mais activos que durante toda a sua história. Em consequência, 

e como seria de esperar, as taxas brutas de actividade e as taxas de participação 

económica das mulheres apresentam, ao longo do último quartel, uma progressão 

continua e crescente muito significativa. 

Nas últimas decadas, os quantitativos de activos não pararam de aumentar. 

O seu crescimento foi de 41,8°/~, como se depreende do seguimento de uma leitura 

simples dos valores. Tendo por referência o último quarto de seculo, verificamos 

que, apesar de não ser muito forte, o crescimento dos efectivos activos (de cerca de 

3,6 milhdes, em 1974, para cerca de 5,2 milh0es em 2001) 6 contfnuo. As series 

obtidas a partir das medias anuais nas estimativas por trimestreS9, revelam de forma 

singular aquilo que sabemos terem sido os movimentos que afectaram a sociedade 

portuguesa em geral e o mundo laboral em particular. Mas a história do trabalho 

das mulheres 4 bem diferente daquilo que foi a evolução histórica do trabalho dos 

homens. Não obstante estar sujeita aos mesmos constrangimentos legais e 

con j~n tu ra i s~~ ,  foram necessdrias profundas mudan~as sbcio-culturais para uma 

equiparação ante o trabalho e mais ainda perante o emprego. 

59 
Estes valores tomam por base o Inquerito trimestral ao emprego. Como j6 se referiu, esta 

recolha de controlo sistemiítico apenas se iniciou no 2 O  semestre de 1972. 
60 

Evelyne Sullerot, A mulher no trabalho. História e sociologia, Rio de Janeiro, Editora 
Expressao Cultural, 1970, (Original em língua francesa: Histoire ef socio/ogie du travail 
feminin, 1968).  
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Por muitos considerado como a mudança mais significativa da organização 

das sociedades modernas, a entrada da mulher no mercado de trabalho acarreta, 

para alem da sua participaçáo profissional e social, um outro posicionamento na 

sociedade, transformando por completo o seu estatuto e papéis tradicionais. A 

passagem de uma situação de "dom6stica" para uma actividade remunerada C uma 

que só podia causar grande impacto nos quantitativos globais do emprego. 

Contudo, pelas razões classificat6rias jA  apontadas6', tal efeito será mais a 

conversão de inactivos em activos, em sentido de critérios censitário, do que uma 

real obtençáo de trabalho62. 

O florescimento dos serviços de limpeza e afins63 constitui assim como a 

expansao empresarial fabril representa uma oportunidade ofereceu oportunidades 

de profissionalizaçáo feminina e explica, em parte, a evoluçáo diferencial dos 

quantitativos de activos. De facto, vista em funçao do género, a progressao 

apresenta um sentido inverso. Enquanto os nlveis de inactividade masculina, nas 

idades teoricamente activas, parecem ter-se estabilizado em redor de valores da 

ordem dos 22Of0, nas mulheres permanece mais elevada mas tudo aponta para que 

a tendencia de profissionalizaçáo prossiga. Explicaremos mais em detalhe o 

aumento dos inactivos masculinos, nestas idades, A luz do que se tem vindo a 

expor. Detenhamo-nos agora sobre o registo de feminização cujo significado sócio- 

estatlstico pode ser mal entendido. 

61 Náo podemos deixar de pensar que aqui joga extraordinariamente o efeito de uma 
classificaçao económica na situaçáo face a actividade que atribui As mulheres nao apenas uma 
ocupaçao mas um trabalho, deixando estas de serem meras 'trabalhadoras familiares", nao 
remuneradas, para ter uma participaçao activa na vida laboral, em paridade com os homens. 
Tanto do  ponto de vista da situaçao perante a actividade ou o trabalho como face ao estatuto 
profissional, C notória uma desclassificaçao da mulher que, muitas vezes, assegurava tanto as 
tarefas agrlcolas como as lides domesticas. 
62 

Tudo leva a crer que o que mais pesava nos valores registados fosse, sobretudo, o elevado 
número de domCsticas. É aqui que a diminuiçáo C considerável. Já as outras sub categorias de 
inactivos - crianças, incapacitados e aposentados etc. - registam entre elas um efeito de 
compensaçáo, isto e, de diminuiçao de umas e crescimento de outras, facto que acaba por se 
anular e n3o se reflectir nos rácios. 
63 

Confinados anteriormente A esfera doméstica, nao entravam para o cdmputo do emprego. NO 
entanto, cdda vez mais os serviyos de limpeza e serviços A comunidade se constituiram como 
empresas empregadoras de mão-de-obra feminina. 
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Efectivamente, como chama a atenção Paul Stankiewicz, se o trabalho é 

64 
uma realidade muito antiga, o mercado de trabalho esse 4 bem mais recente . 
Ora, se uma tal afirmação é verdade no que concerne à Europa, para as mulheres 

portuguesas mais recente o 4 ainda. A mesma interpretação se retira da leitura dos 

valores que mais concretamente atestam a sua profissionalizaç~o crescente, 

seguindo de perto o conjunto de transformaçdes inerentes ao seu lugar na famllia e 

na sociedade6'. A participação profissional por género constitui, neste sentido, um 

importante ponto de referência quando se procuram observar as mudanças 

estruturais, naturalmente condicionadas por conjunturas particulares ao longo dos 

anos, como o gráfico seguinte regista. 

Grafico 1. Evolução das Taxas Brutas de actividade por gbnero nos últimos 25 anos, em 

Portugal. 
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Não obstante as pequenas oscilaçdes, a tendência que se salienta na 

relação dos géneros com a actividade ao longo do último quarto de século aponta 

para uma maior similitude comportamental que sabemos ser maior em certas 

idades que noutras. Mas não deixa de surpreender que em 2001 quase metade das 

mulheres portuguesas trabalhavam ou procuravam faz&-10, subindo o valor para 

64 
Paul Stankiewicz, op. cit., p.6. 

65 Ana Nunes de Almeida, Maria das Dores Guerreiro, Cristina Lobo, Análii Torres e Karin 
Wall, 'Relaçdes familiares: mudança e diversidade", in jost! Manuel Leite Viegas e António 
Firmino da Costa, Portugal, que modernidade, Oeiras, Celta, 1998, pp. 45-78. 
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mais de 6O0/0 nas idades teoricamente activas. Estatisticamente, cremos que está 

localizado o fenómeno que mais afecta os indicadores globais da populaçáo activa 

que também se designou de 'feminizaçao do emprego". Com efeito, é notória a 

elevada correlaçao entre estes indicadores globais como sejam a taxa de actividade 

feminina e a taxa bruta de actividade (da ordem de 0,91) assim como 6 notória a 

evolução da taxa de actividade global inversamente associada ao rácio 

Inactivos/Activos (com um valor de - 0,871~~. Isto porque foi sem dúvida custa da 

profissionalizaçáo das mulheres que se verificou a elevaçáo das Taxas Brutas de 

Actividade, factor este também responsável pela melhoria da relaçáo entre activos 

e inactivos, como se regista explicitamente no gráfico 2. 

Grafico 2. EvoluçSo conjunta das Taxas Brutas de actividade, das taxas de participaçao 

feminina e da relaçao Inactivos/Activos, nos Últimos 25 anos, em Portugal. 

Como seria de esperar, a coerência dos indicadores advém precisamente 

do facto de se tratar de medidas que envolvem a populaçáo total e, logo, resume a 

evoluçao na sua globalidade. Como indicador de sustentabilidade global do 

sistema, o rácio que relaciona inactivos e activos informa-nos de que, ao longo do 

perfodo, a relaçáo tem vindo a pender em favor dos activos. Contrariamente ao que 
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-- 

se pensa, a progressão do rácio passou de 138 inactivos, em 1974, para cerca de 

110, dez anos mais tarde. No último ano em análise, o mesmo indicador situa-se 

em cerca de 93 inactivos para cada 100 indivlduos a exercer uma actividade ou 

aptos para tal6'. Obviamente, este indicador nada nos diz acerca do teor 

qualitativo dos encargos que, como sabemos têm aumentado num perlodo em que 

a reconversão e o alargamento do direito a segurança social e a uma pensão de 

velhice se universalizou. Por ser precisamente um indicador global encobre que as 

mulheres passaram a ter uma maior participação na actividade, tendo sido 

arrancadas ao ambiente familiar e à sua condição de domésticas, deixando assim 

de contar nos inactivos68. Porém, como se sabe ainda, o peso relativo dos activos 

aumenta também mecanicamente pela diminuição dos jovens (que eram há ainda 

bem pouco tempo a parcela substancial da inactividade funcional). 

Nesse sentido, que se observa quando se retiram as camadas jovens da 

observação? De facto, 4 de esperar que o fenómeno de progressao das taxas de 

actividade apresente contornos mais nltidos quando se tem em conta somente o 

conjunto dos indivlduos em idade de t r aba~ha r~~ .  

Quadro 1. Proporçbes de activos e inactivos em idade de trabalhar (15-65 anos) nos 3 

últimos recenseamentos da população, em Portugal 

Fonte: INE, Recenseamentos gerais da populaçdo 

Anos 

1981 

1991 

2001 

67 
Ver anexo III, no qual apresentamos a evolução quer das taxas de actividade quer dos rácios 

de inactivos/activos. 

68 Como i6 foi referido, por mais de uma ver, este aspecto encontra-se subordinado aos 
critérios da classificaçao económica. Recolheram-se depoimentos em que os entrevistados 
diziam aue  a assaram a trabalhar mais fora de casa". 
69 

Aqui, e no sentido de facilitar a comparaçao, retivemos apenas a populaçáo entre os 1 5  e os 
64 anos inclusive, pese embora nos censos anteriores nào ter sido este o limites erário para a 
classificaçao da população face a 'condição perante a actividade económica". 

Homens Mulheres 

Totais 
100,O 

100,O 
100,O 

Activos 
44,4 

52,8 
62,2 

Activos 
86,l 

78,8 
78,O 

Inactivos 
13,9 

21,2 

22.0 

Inactivos 
55,6 
47,2 

37,8 

Totais 
100,O 

100,O 
100,O 
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Ao fixarmos a população entre os 15 e os 65, estamos claramente a 

seleccionar a população em idade de trabalhar. Nela, a repercussáo dos indices de 

actividade feminina teve o efeito de erguer Portugal muito acima das médias 

europeias. A nivel deste indicador, já no inicio dos anos noventa, como notou 

claramente o investigador Antõnio Martins, o nosso pais apresentava dos valores 

mais elevados da entáo Europa dos doze, muito similares acima dos do Reino 

Unido e apenas ultrapassado pela ~inamarca". 

As proporçdes de activas entre os 15 e os 65 anos traduzem a conversá0 

que acabamos de referir, da mulher da esfera "doméstica" para a esfera 

7 1 
"económica", tendo aumentado de 23,2% para 62,2% a taxa de participação . 
Assim, se compararmos apenas a evoluçao de activos e inactivos para esta faixa 

etária, o fenõmeno de feminizaçáo do emprego 4 evidente. Em consequ@ncia, 

podemos deduzir que o volume de activos globais se alterou radicalmente na sua 

composiçao. 
Quadro 2. Evolução das taxas de participação e do peso da população adulta (1 5-65) entre 

censos em Portugal 

Postulando a existência de uma certa regularidade e compensação na 

relação entre o volume de activos e inactivos e consequentemente uma variaçao 

proporcional diminuta, Gustav ~ u n d b a r ~ ~ ~  preconizava no inlcio do seculo uma 

relação de equillbrio, mais ou menos constante, entre as proporções de activos e 

1991 

66,4 
65,5 . 
78,8 ~--- 
52,8 

'O Cf. Ant6nio Maria Martins, "Sistemas de emprego e novos perfis profissionaisR, Sociologia - 
problemas e práticas, n.O 24, 1997, pp. 1 15-1 39. 
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1960 
62,Q 
54,2 

. - -- 
Q4,O 

.L---.---p- 

18,4 

2001 
67,7 
69,9 

. - - - - - - 
78,O -- -- - - 
62.2 

1950 
63,5 
54,Q 
89,7 
23,2 

ProporçBo de Adultos 

I I 
Enquanto a taxa de actividade relaciona os activos totais com o total da populaçáo, a taxa de 

participaçao reporta os activos entre os 15 e os 65 anos A populaçáo nessas idades, ou seja em 
idade de trabalhar. 

72 Estatistico Sueco (1 857-1 91 4). 

Taxas de 
Partlclpaçao 

1970 
61 ,Q 
59,l -- - - - 
90,4 
27,5 

HM 
.-A H 

M 

1981 

63,O 
64,6 

. -- -. -- 
86,l 
44,4 



de não activos numa população global. Um tal equilíbrio coadunou-se, até às 

últimas décadas pelo menos, à lei enunciada. Actualmente, este equilíbrio parece 

posto em causa. A relação, se existe, para alem de não definir as idades inactivas, 

não nos informa acerca da maneira como essa compensação das proporções 

activos/inactivos se faz, isto é, se à custa dos jovens ou dos idosos se de ambos ou 

em que circunstâncias, nem de qual a repartição dentro das proporções nas idades 

activas. Por outro lado, encontramo-nos na iminência de poder vir a assistir, a 

prazo, a uma intensificação das saídas sem correspondência na entrada de jovens 

activos e no entanto as proporções manterem-se. Com efeito, entre as grandes 

mudanças perante o emprego, aquelas que dizem mais directamente respeito a 

situação da mulher e dos jovens são as que constituem talvez a face mais visível 

das transformações recentes e um factor de mudança estrutural sem precedente. 

Estruturalmente repartido pelos três grandes sectores tradicionais, o 

crescimento dos efectivos empregados feminizou-se e simultaneamente terciarizou- 

se. Com efeito, após uma captação para esfera industrial, é principalmente a 

tendência de terciarizaçáo a responsável pela colocação da mulher em postos de 

trabalho remunerados, pois os serviços de higiene e limpeza ou os serviços à 

comunidade são parte integrante da estrutura de emprego do terciário. 

Gráfico 3. Evolução dos efectivos femininos por sector de actividade desde 1 986 

Efectivos (em milhares) 

1 - Primário - Secundário Terciário 

Fonte: INE, Inquérito ao emprego, de 1982 a 2000 e Recenseamentos gerais da população. 
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A evoluçáo acompanha a evolução global que se registou para os sectores 

tradicionais de repartiçáo da actividade económica. De uma repartiçáo equitativa 

entre os três sectores em finais dos anos setenta, assiste-se desde essa altura a uma 

evoluçáo no sentido da dispersáo de valores. Depois de algum 'florescimento 

industrial", o comércio, a distribuição e a proliferação dos serviços à comunidade 

conhecem um crescimento sem precedentes perante a implosáo dos efectivos 

ocupados na agricultura. 

Também náo constitui novidade, que as evoluçdes regionais acompanhem 

globalmente a tendência que se observa para o pals. Embora, com valores de 

actividade mais baixos, a Regiáo Aut6noma dos Açores segue de perto o modelo 

de evoluçao geral que se esboçou tanto a nlvel da participaçáo na actividade 

global como em termos de divisão sectorial do emprego. Vejamos por isso, qual 

tem sido a evoluçao da dinamica das idades face ao emprego na regiáo. 

3.9. A populogbo octlvo numo esc010 reg/onol e lnsulor 

Hoje, muito embora existam especificidades regionais que não podemos 

negar, as ocupaçdes ou os modos de vida já pouco variam de um local para outro e 

entre regides. A ruralidade recuou e as formas de urbanismo diversificaram-se 

integrando ate os espaços mais perif4ricos73. Ao que tudo indica - e os dados 

parecem confirmar - comunidades particulares como os Açores náo se desviam da 

tendéncia observada para outros espaços europeus pelo que, com propriedade, 

podemos deduzir uma dinâmica global com epicentro longlnquo mas que tudo 

submerge A escala planetária74. Mas uma maior homogeneidade, nomeadamente 

73 Cf. Henri Mendras, Sociedades camponesas, Rio de janeiro, Zahar Editores, 1918; 
74 

Esta questao vai de encontro com o próprio conceito, tao em voga, de globalizaçao a que 
certos autores atribuem essencialmente um cunho económico, mas que ultrapassa, em muito, a 
esfera económica. Cf. Roland Robertson, Clobalisation. Social Theory and Global culture, 
Londres, Sage, 1992.  



das formas de organização e de sustendo, nunca implicou a diluição da matiz 

própria que a história confere As diferentes unidades geo-culturais. 

As formas da actividade económica e os recursos escassos compeliram 

desde cedo A emigração. Inseridos na corrente transatlântica que colonizou o 

'novo mundo", a população açoriana debateu-se em tempos passados com alguma 

75 
escassez de mão-de-obra por força das saldas constantes das suas gentes , 

afectando a estrutura e a composiçao da população residente. Não fossem os 

elevados nlveis de natalidade local e a populaçáio teria diminuldo fortemente em 

volume, aumentando os desequillbrios por idade. O que é facto é que, em termos 

de volume populacional, o arquipélago representa somente cerca de 2,3°1~ da 

populaçao portuguesa. Tendo em consideração que no inicio do século XX, o 

mesmo representava quase Sol0, a conclusao é óbvia: assistiu-se ao longo do século 

a um decr6scimo do peso relativo da sua população no todo nacional76. O 

crescimento de efectivos foi praticamente nulo ao longo dos últimos cem anos, 

tendo-se assistido mesmo a uma certa regressão global dos efectivos na segunda 

metade do século X X ~ ~ .  As questões atinentes ao volume sao, como se sabe, algo 

marginais As questdes de emprego e, neste domlnio, apenas há a reter que a 

diminuiçao dos quantitativos globais é de 26,2%, enquanto se considerarmos os 

efectivos activos ela cifra-se em cerca de 70%. 

No momento actual, vivem sob a égide das consequências pronunciadas 

de uma emigração que ainda perdura. Se bem que com nlveis praticamente 

residuais, nas décadas mais recentes, o fenórneno persiste e repercute-se até ao 

presente também em virtude de algum retorno em fase tardia do ciclo de vida que 

75 Para maior aprofundamento acerca desta problernltica, veja-se o prestimoso contributo e 
not6vel pesquisa de alcance hist6rico desenvolvida por Artur Madeira, Populaçiio e emigraçiio 
nos Açores, Oeiras, Patrim6nia, 1999. 

76 Albano Santos, Sinopse da economia açoriana, Porto, Edigões Asa, 1995, p.11 
99 
I I 

Se considerarmos o recenseamento de 1950, os Açores contavam entao 31 8 449 indivlduos e 
327 446 dez anos mais tarde. Obviamente, 6 mais a composiçdo etAria que interessa ressalvar 
e, nessa data, o predomlnio das camadas jovens era imenso. 
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agrava ainda mais os já existentes desequillbrios internos da estrutura etária78. A 

ampla literatura que actualmente existe, relativamente ao que foi a evoluçáo 

retrospectiva dos quantitativos ou da constituiçálo interna da populaçáo do 

arquipélago ate aos dias de hoje79, dispensa-nos de retomar tal problemática. 

Destacamos, porem, sobretudo no dominio daquilo que 6 a actual tendência de 

envelhecimento demográfico, que as convergéncias mesmo deferidas no tempo 

face ao que se observa para outros espaços nacionais e europeus são também elas 

vislveis numa estrutura tendencialmente mais jovem como é o caso da do 

arquipelago. 

Sendo um fenómeno registado mais na população adulta e motivada pela 

procura de trabalho ou de melhorias nos nlveis de vida, a mobilidade - e 

particularmente a emigraçao - interfere significativamente com as questdes de 

população activa e de emprego já que, como se disse, as questdes de emprego sáo 

em tudo questdes de população activa. Sublinhe-se ainda que, como o demonstram 

os estudos da especialidade, atendendo As idades de partida, sao sobretudo jovens 

adolescentes e jovens em idade activa os mais movidos pela procura de trabalho 

no estrangeiro, debilitando, por isso, a estrutura de activos. Em conjunto, as saldas 

de activos e o reduzido volume de postos de trabalho, fora da esfera doméstica, a 

que corresponde uma fraca participação profissional feminina, afixam actualmente 

dos nlveis mais baixos de actividade quando se confronta a região no todo 

nacional. 

'' Octdvio de Medeiros e Artur Madeira, Ernigraçdo e regresso no concelho da Povoaçao, 
Povoaçáo, CAmara Municipal da Povoaç.30, 2003. 

79 Os inúmeros trabalhos e artigos de Gilberta Rocha, e particularmente, Dinlrnica 
Populacional dos Açores no século X X I  Unidade, Permanencia e Diversidade, Universidade dos 
Açores, Ponta Delgada, 1991; 'A transiçao demográfica nos Açores", Arquipélago - Serie 
Ciencias Sociais, no 5 ,  Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 1990, pp. 125-168; JosC M .  
Monteiro da Silva, 'Questões Açorianas - A questao demogrAficaW, Arquipélago - Serie Ciencias 
Sociais, nos 3-4, Ponta Delgada, 1989, pp. 57-75. 
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Por consequéncia directa de ter sido fustigada por sucessivas vagas 

migratórias e náo como resultado de qualquer déficit natalicioso, a regiáo é 

tradicionalmente deficitária em populaçáo em idades adultas ou teoricamente 

activa8'. Subsequentemente, os seus Indices de actividade sáo sempre mais baixos 

82 que o padráo nacional, sendo a evoluçao globalmente no mesmo sentido . 

Em termos relativos, uma taxa de actividade mais baixa que a média 

nacional é a indicação de maior peso dos inactivos que, no caso presente, se 

repartem principalmente entre mulheres e jovens. Assim, não surpreende que 

atendendo A repartição relativa das idades, os Açores conciliam uma estrutura mais 

jovem que a do conjunto nacional, com baixos Indices de actividade feminina. Esta 

última apresenta porém uma nitida recuperação que se deverá ainda ampliar, assim 

como a própria mutação das actividades tradicionais aliás, no decurso das 

prõximas décadas. 

O ainda considerável peso de jovens que não alcançaram a idade para 

poderem trabalhar contribui decisivamente para os valores que o quadro da 

actividade ostenta. No conjunto arquipelágico, São Miguel é, sem sombra de 

dúvida a ilha mais jovemg3 e o pilar fundamental onde assenta em grande parte a 

juventude do conjunto da região8'. Numa região que se caracteriza por um 

isolamento natural, derivado da sua condição insular, periférica e de 

80 
Mais tarde, uma das consequ@ncias da debilitaçáo da estrutura populacional serd, de facto, 

vislvel a nlvel das implicaçaes sobre a nupcialidade e a natalidade. No entanto, o que se nota 
no  in lc io  do período em observaçáo 6 uma estrutura de populaçáo activa que acusa os efeitos 
do  surto migratório. - 
8 1 

Como vimos acima, o que geralmente os demógrafos consideram como activos 6 o conjunto 
de indivfduos aue tCm entre os 15 e os 65 anos. 
82 

Liclnio M .  Tomds, Envelhecimento s6cio-populacional e emprego ... op. ci t .  pp. 122  e segs. 

83 Cf. Cilberta Rocha e Oc t l v i o  Medeiros, Diagn6srico s6cio-econ6mico da Região Aut6noma 
dos Açores, Ponta Delgada, UA-CESIIAS (Fotocopiado), 1994. 
84 

O (ndice de envelhecimento de Sáo Miguel era de 33,5%, em 1981, passando para 43%, em 
1991, e para 72%, em 2001. O que equivale a dizer que para cada i 00  pessoas com mais de 65 
anos, havia 72 com menos de 15 anos, sendo a media do arquipblago de 45,l  em 1981, 55,6 
em 1991 e de 76,9% em 2001. 
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descontinuidade geográfica das suas ilhas, vemos que a tendência anteriormente 

comentada referente ao aumento dos níveis de actividade oficial na população 

portuguesa também aqui se nota de igual modo, não obstante a expressão dos 

valores ser mais baixa. 

Quando perspectivado pelos tradicionais sectores económicos, a 

composição da população activa difere da do conjunto nacional, pela mais 

expressiva posição do terciário e do sector agrícola e piscatório em contraposição 

ao secundário, esse, mais diminuto. 

Gráfico 4. Evolução da repartição sectorial do emprego na região de 1981 a 2001. 

- Primário -Secundário 
- - 

Terciário 

Fonte: SREA, Inquérito ao emprego, de 198 1 a 2000 e Recenseamentos gerais da população. 

A divergência dos valores prossegue ainda que a um menor ritmo e em 

certas ilhas o terciário cifra-se em quase 7O0/0. Demonstra-se por aqui uma 

tendência de terciarização do emprego também nas ilhas do atlântico norte que 

configura novas geografias do emprego mesmo se pelas características actuais do 

conceito, como observa João Ferrão para o continente português, apenas nele se 

pode entender um conjunto de activos não agrícolas ou em estabelecimentos não 
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industriaisg5. As actividades transformadoras relacionadas com a indústria e 

construção civil mantiveram sensivelmente a mesma expressão ao longo das duas 

décadas de finais do século. As diferenças mais notórias situam-se pois ao nlvel do 

primário e do terciário. No primeiro caso, muito como consequência da 

desestruturação das actividades tradicionais desde a pesca artesanal à agricultura 

de autoconsumo; enquanto o terciário se ampliou sobretudo devido à expansão da 

oferta comercial e dos serviços de apoio à comunidade. 

Resumindo, na comparação IlhalRegião/Pals, com recurso aos três últimos 

censos, observa-se uma convergência manifesta quanto à evolução na repartição 

sectorial do emprego, sendo que a tendência geral se repercute sobre os pequenos 

espaços a nivel local. Apesar de alguma tradiçáio campesina, as especificidades 

locais apontam para uma forte preponderância das actividades terciárias que não 

deixam dúvidas no registo comparativo nacional. 

Quadro 3. Proporções de activos por sectores de actividades nos 3 últimos censos, 

comparativamente no pais, na regiao e na ilha de Sao Miguel. 

Fonte: INE, Recenseamentos gerais da populaçáo, 198 1, 1991 e 2001 

Não obstante tratar-se de classificação pouco precisa e algo problemática, 

a arrumação nos tres principais sectores da economia demonstra muito do que se 

disse acerca da unicidade de tendencias do geral no local. Efectivamente, se há 

especificidade, ela situa-se em redor do sector primário pelo que reivindica de 

tradicional nas actividades de raiz agro-piscatória. O conjunto dos serviços, esse, 

denota, nos tr@s momentos e qualquer que seja a escala de observação, uma nitida 

85 
Cf. joao Ferrèo, 'Terciarizaçáo e território: emergencia de novas geografias?", Análise Social, 

nO1 14, vol. XXVI ,  1991 (5O), pp. 829-845. 

29 1 
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convergencia que nos informa quanto ao sentido de assimilação da tendencia geral 

a nfvel de espaços mais restritos. O que dissemos como válido para a maior 

juventude de S. Miguel que afecta os Indices da região 4 válido tambem aqui - e 

certamente em muitos outras vertentes. Com efeito, C uma evidencia que a 

importancia relativa do terciário, por concentrar cerca de 56X da população 

açoriana, determina grandemente os valores da actividade da região, e isto, 

qualquer que seja o indicador de análise. 

Assim, no plano sociológico, a transformação da estrutura de actividades 6 

o resultado de diversos dinamismos que extravasam em muito a esfera local. Na 

comparaçao nacional, a diversidade intra-regional esbate-se qualquer que seja o 

domlnio de observaçao, de tal modo que com esta precisa constatação se possa 

ressalvar o inevitável alastrar das tendencias de epicentro externo ate num espaço 

geograficamente isolado que se esperaria, talvez por despeito, menos permeável. A 

divisa0 das actividades, por exemplo, demonstra que assim não e, e o mesmo se 

observa concretamente no domlnio da dinamica que anima as transformaçdes da 

estrutura de activos. Num movimento geral que se expande desde os espaços 

"euro-centrados" ate aos mais perifericos, a terciarizaçáo do emprego tal como o 

avolumar do peso do mais velhos dentro de uma população demonstra ser uma 

realidade abrangente. 

4. Demografia da populaç&o activa e sua dinãmica actual 

No decorrer do último século consolidaram-se estruturas inéditas de 

relacionamento e de regulação inter-geracional que sabemos caracterizarem, de 

forma exemplar, as relaçdes de base na organização da actual forma de viver. Entre 

os processos de mudança estrutural, as formas de relação com o trabalho e a 
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divisão social do tempo com base nessa relação constituem aspectos mais 

evidentes e influentes no relacionamento entre gerações, enquadrando a 

quotidianeidade. 

Se C no quadro da vida activa que se integram as diferentes gerações no 

funcionamento do todo social, C também, hoje, por meio do posicionamento face 

ao trabalho que se reaviva uma diferenciação geracional em tudo esbatida pelas 

expectativas de actividade ou de inactividade que sobre elas recaem. Mais 

acentuada que outrora, a fronteira que separa os activos ocupados dos restantes C 

particularmente evidente em termos de modos de vida como se disse. Mas essa 

delimitaçáo náo é estática. Com o tempo, os movimentos que a populaçáo de 

activos configuram atestam de forma exemplar a mudança de atitudes em relaçáo à 

idade de trabalhar. 

4.1. 6vofufõo compomdo obJ estrvturos de octlvlobde 

Num olhar de slntese sobre os dados estatlsticos da populaçáo activa, sáo 

os marcos etários que, na cronologia dos tempos de vida, mais ressaltam para a 

análise das transformaçóes sociológicas a desenvolver. Como já referimos 

anteriormente, esse sistema institucional que 6 o trabalho assalariado, 

juridicamente enquadrado, parece configurar, como nenhum outro, a idade adulta. 

Pelo que se depreende da informaçáo actual, raramente se entra antes dos 20 anos. 

Efectivamente, apenas 3,75°/~ da força de trabalho nacional tem menos de vinte 

86 anos . Considerando a faixa entre os 15 e os 20anos, somam cerca de 17% os 

activos a exercer uma actividade profissional. Por norma, acontece que se começa 

uma actividade profissional sensivelmente em idades muito próximas. Ainda que 

os jovens desempregados - à procura do primeiro emprego sobretudo - sejam os 

H6 
Valores referentes aos Censos 2001. 
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pelo maior número que envolveg2 como em termos de duraçao no ciclo de vida 

individual, 6 que melhor poderá explicar a significativa reduçao de rapazes no 

emprego. já o seu aumento nas idades mencionadas 4 o reflexo do peso dos 

efectivos dez anos mais jovens no censo de 1981, isto 6, ficar-se-á a dever a um 

efeito de geração. Nao podemos contudo negligenciar o provável efeito das 

migrações do qual a presente análise náo dá conta, mas que permanece 

particularmente intenso nestas idades, pelo que este aspecto será por nós retomado 

mais adiante na análise por idade. 

Embora a populaçáo nao tenha crescido significativamente, a evoluçao dos 

quantitativos activos remete para o facto de gerações de efectivos numerosos 

atingirem a idade de trabalhar e indistintamente de sexo iniciarem uma actividade 

laboral em moldes regulares. Atenuada a indiferenciaçáo que os generos 

mantinham face ao trabalho e sendo essa mais vislvel nas novas gerações, o 

crescimento dos efectivos empregados só depende entáo da idade de admissao e 

das possibilidades de formaçao mais prolongada. Nesse sentido, o que os números 

referentes à populaçáo de activos reflectem, pelo menos no que diz respeito à 

transiçáo para a vida activa, 4 precisamente que as diferenciações geracionais sao 

mais decisivas do que as questdes de género. E, isto, independentemente deste 

atributo vir a revelar-se factor de inequidade ou critério de desigualdade nas 

relações de trabalho. O que é facto é que, antes de mais, homens e mulheres sSio 

os protagonistas das mesmas mudanças profundas no dominio da passagem entre o 

sistema escolar e laboral, segundo novas modalidades de relaçáo com a actividade 

e em que a repartiçao temporal se tornou um factor de primordial importância. 

92 
A escolaridade obrigatbria mlnima é fixada em quatro anos em 1956 (de inlcio apenas para 

os rapazes). Particularmente atento A ligaçao entre as crescentes necessidades industriais e a 
preparaçao técnica da mao-de-obra, o ministro da educaçao Leite Pinto (1955-61) passa-a para 
os 6 anos. Qualquer das obrigações foi dificilmente cumprida. Traduz, no entanto, uma 
preocupaçao em dotar a populaçáo com os minimos habilitacionais, de acordo com a mutação 
da realidade do trabalho. 
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Assim, procurar-se o que de substancial se alterou em termos de 

relacionamento geracional em relação ao trabalho é simultaneamente evidenciar-se 

o que de mais significativo se operou quanto aos diferenciais de actividade 

segundo a idade dos indivíduos. Nesta rubrica, tanto a Europa enquanto matriz 

comportamental e Portugal enquanto país europeu desenvolveram e assimilaram 

em termos estruturais o que temos vindo a verificar. As mudanças na relação da 

idade com a actividade em tudo parecem configurar as novas disposições que a 

vida moderna prescreve, ou seja, uma utilização e divisão tripartida da existência 

em módulos de duração variável e em lenta remodelação de acordo com uma 

tendência de fundo cujo sentido aponta, na segunda metade de século, para a 

libertação de tempo para além do estritamente devido ao trabalho. Quando 

confrontamos os modelos que as taxas de actividade descreviam ao longo da idade, 

em diferentes momentos do tempo e enquadrando um período de análise 

suficientemente dilatado, a demonstração do que acabamos de referir aparece com 

toda a evidência. 

Gráfico 5 .  Taxas de actividade por idade, em Portugal, em 1950 

Atendendo aos diferenciais de trabalhadores em cada idade, o modelo 

geral da curva em "U" invertida que as taxas de participação em cada escalão 
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e t á r i ~ ~ ~  traçam, informam-nos de profundas assimetrias que desde logo se ficam a 

dever ás diferenças posicionais de géneros e à própria situação de idade por 

relação com o trabalho. Assim, atendendo à idade, a população activa feminina ou 

masculina apresenta, como seria de esperar, um modelo de distribuiçáo 

substancialmente divergente que convergiu ao longo da segunda metade de século 

para uma forte aproximação, assinalando precisamente uma maior equidade entre 

os géneros. Nesse sentido, em Portugal como no resto dos países europeus, 

apresenta-se como um modelo de distribuição radicalmente diferente daquele que 

hoje se regista comparativamente ao de meados do século. 

Gráfico 6 . Taxas de actividade por idade, em Portugal, em 2001 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Escalões etários 

E, apesar das especificidades regionais ou da variabilidade sectorial no 

espaço, constitui um modelo tendencial de todas as partes do todo nacional. A 

região Açores, como qualquer outra, ainda que com valores mais baixos, aponta no 

mesmo sentido. 

93 Dispostas deste modo, as taxas configuram o modelo de actividade geral ao longo do ciclo 
de vida que as apresentações econométricas resumem a uma curva logística com picos 
coincidentes com as idades dos 30 aos 40 anos, quer para homens quer para mulheres. Em 
certos países, a curva da actividade feminina é bimodal com dois "picos" de idade - este 
último, por volta dos trinta e cinco anos - significando que existe, neste caso, uma retoma do 
emprego após o nascimento do primeiro f i lho ou segundo filho. De espaço para espaço, a 
população activa apresenta uma distribuiçáo pouco homogénea em termos dos diversos 
escalões etários, sinal de que, apesar do modelo global, é grande a variabilidade de situações, 
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Gráfico 7. Taxas de actividade por idade, nos Açores, em 2001 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Escalões etdrios 

A análise sócio-estatística das variações dos níveis de participação 

económica traduz amplamente, por s i  só, como se depreende da leitura dos 

gráficos, o posicionamento particular das diferentes classes de idade face à 

actividade assim como o seu contributo para os níveis globais de emprego. 

Também aqui se observa que quando se implementa outra escala de análise, a 

variação é mínima de uma para a outra. 

Em virtude de uma tal constatação, na confrontação das usuais estruturas 

piramidais por idades e sexos, compreendemos claramente que os movimentos que 

se encontram na base das transformações são de índole estrutural. Cremos que, a 

este nível, os instrumentos gráficos não deixam dúvidas quanto ao que acabamos 

de referir pois evidenciam avolumadas alterações populacionais que serão reflexo 

de profundas mutações sociais. 

Retomando a população activa decomposta na sua estrutura de idades e sexos e 

confrontando-a com o que se verifica para a população global ou para épocas anteriores, 

verificamos uma evolução que se pode sintetizar em quatro movimentos essenciais: 

1- Maior isomorfismo e similitude actuais por sexos na pirâmide etária 

dos activos em virtude do que anteriormente se referiu como 

profissionalização feminina. 

2- Entrada, em média, mais tardia no mercado de trabalho por parte dos 

jovens devido a uma formação escolar ou profissional mais extensa 
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temporalmente mas também mais generalizada do ponto de vista da 

população global. 

3- Saída mais precoce do activo por parte de trabalhadores apanhados 

entre reestruturaçóes empresariais ou desencorajados face ao 

desemprego de longa duração que procurarão accionar os 

dispositivos legais de passagem à reforma, pré-reforma ou que 

optaram por actividades não remuneradas se dispuserem de meios de 

vida. Enfim, um conjunto de circunstâncias que permite perceber um 

decréscimo abrupto nos anos imediatamente anteriores à idade legal 

fixada para a reforma. 

4- Um quarto movimento que é mais um corolário dos anteriores 

mas que denota globalmente um rejuvenescimento na base dos 

activos em virtude sobretudo do forte incremento da actividade 

feminina a começar pelas idades activas mais baixas. 

Figura 5. Evolução da estrutura de activos nos últimos cinquenta anos em Portugal 

6 % 

3- Efeito de 
I - Efeito de 4- Efeito de 
escolaridade/ 2- Efeito de feminizac80/ rejuvenescimento 

saldas mais Profissionaiiza- Entrada mais 
precoces <ao da mulher tardia dos jovens 
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Já várias vezes o afirmámos", a visão retrospectiva e sintética na 

confrontação directa de estruturas populacionais globais e de activos resume bem, 

em nosso entender, aquilo que têm sido os principais movimentos em redor do 

emprego quanto às principais variáveis de caracterização. De entre as alterações de 

maior envergadura, a ascensão das mulheres em qualquer grupo etário é dos 

fenómenos mais notáveis da segunda metade do século, aqui retrospectivamente 

sistematizados entre actos censitáriosg5. A configuração da pirâmide de activos 

passa assim de uma "vela de barco" a uma "forma piramidal de grande simetria", 

com a natural elevação da média das idades neste universo de activos. Aspecto que 

pode ser ainda melhor visualizado tendo em conta a evolução da curva de 

actividade feminina segundo a idade. 

Gráfico 8. Evolução das taxas de participação femininas nos últimos cinquenta anos em 

Portugal, segundo os censos 
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94 Licínio M. Vicente Tomás, 'Demografia da população activa e redefinição das idades da vida 
face ao emprego", apresentado no I congresso de demografia portuguesa (não publicado), 
Tróia, 2000; "Dinâmica da população activa de 1981 a 1991 - contributo para uma sociologia 
do emprego", Actas do 111 congresso Português de sociologia, APS, Lisboa, 2000. 

95 Relembremos tamb6m que subjaze a este t ipo de apuramento censitário um conceito de 
actividade coincidente com trabalho remunerado. Efectivamente, nos anos mais recuados, 
resultaria bem diferente a observação do modelo de actividade feminina se em vez de "activos 
com profissão" se considerasse em "activos com ocupação", dado a quase totalidade das 
mulheres se encontrarem ocupadas nas lides e produção domésticas. 
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Num primeiro tempo, precisamente por se verificar um aumento considerável ao 

longo da idade e esse aumento atingir precisamente os escaldes mais jovens, observa-se, 

como consequCncia directa de tais movimentos conjugados, um maior peso dos activos 

mais jovens, e isto, muito particularmente devido às volumosas gerações de raparigas que 

ascenderam, que viram no mercado de trabalho oportunidades de emprego efectivo. Mas 

este efeito de rejuvenescimento náo se chega a notar na estrutura global na medida em 

que t! contrabalançado pelo aumento dos activos de idade avançada, como explicamos no 

ponto seguinte do presente capitulo. Diga-se, porem, que este efeito e tenue. O facto de 

assim ser indicia claramente, em nosso entender, que nao entram proporcionalmente mais 

mulheres jovens para o mercado de trabalho que de meia-idade e ate de idade avançada. 

A ligaçao diferencial ao mundo do trabalho varia fortemente consoante a geraçáo 

de pertença. A situaçao diferencial das geraçdes e simultaneamente o produto e o reflexo 

das mutações de valores e de comportamentos face ao emprego. Nesse sentido, a análise 

geracional proporciona elucidaçbes convincentes acerca da mudança de atitudes face ao 

emprego mas requer certamente informaçao adicional, de que nao dispomos, sobre os 

efectivos empregados. Mas 4 facto que o posicionamento geracional face à 

actividade, destaca sobretudo as mudanças em torno de idades modais de entrada 

e de salda do activo. Apesar disso, depreende-se do grdfico anterior que a substancial 

elevaçao dos nlveis de participaçao em qualquer escalão considerado só se tornou 

possivel com a ascensáo de mulheres com mais de 35, 40 e mais anos a postos de 

trabalho remunerados. 

Pensamos que este último conjunto de questdes nos desperta a atenção 

para o facto de se assistir a uma alteração dos pesos relativos das diferentes 

categorias de idade dos trabalhadores empregados ou disponlveis para trabalhar, 

pedra de toque para falar-se em envelhecimento populacional que estritamente no 

dominio do emprego náo se verifica ou náo se verifica com a mesma intensidade 

que se regista na populaçáo global. 
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4.g. ~nv6/hec/m8nto do pcpdo(Bo global e d/nbmlco &s oct/vu>s em ~onlvgal 

As abordagens de fndole demográfica têm-se esforçado por realçar a 

inegável tendência que se regista no avolumar das proporçdes de efectivos de 

idade avançada. A vasta pesquisa desenvolvida no dominio demográfico dispensa- 

nos amplamente de qualquer pretensão demonstrativa. Numa primeira fase, 

admitamo-lo mesmo, terá sido a disciplina que mais contribuiu para o debate 

acerca do envelhecimento. Mas, não obstante o seu pendor analitico no registo do  

efeito de opçbes colectivas e preferéncia pela explicação sociológica, o 

envelhecimento que a demografia estuda não é - nem podia ser - o de cariz 

social. Como se sabe, ao aumento dos mais que quinquagenários ou sexagenários 

articula-se, entre outras, com uma ampliação do perlodo pós-activo e novas regras 

de distribuiçdo do emprego pelo que o conhecimento do fenómeno requer que se 

questionem os mecanismos que exceptuam um cada vez maior número de 

individuos que supostamente a idade brindou com o direito ao descanso. Contudo, 

à luz dos conceitos de análise demográfica - já que é de uma população que se 

trata quando se fala de activos - parece importante destacar a evolução dos 

valores medios e dos valores relativos quanto às idades dos trabalhadores para 

perceber se a gestão das empresas se debate com os tao badalados problemas de 

idade ou se o universo de empregados ainda permanece alheio á elevação geral da 

idade das populaçdes. 

A influência concreta de uma dinamica pronunciada a favor do envelhecimento 

ou do rejuvenescimento deixa perplexos os economistas que sabem que as relaçdes entre 

população e economia são amblguas por natureza e de difícil interpretação à luz do seu 

quadro conceptual. O que parece certo é que, neste domlnio mais que em qualquer outro 

e fora de delimitaçdes geográficas e temporais, as generalizaçdes acabam por ser 
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falsif ica~&~ do que a observação ofereceg6. E, de acordo com este postulado, parece 

arriscado generalizar a noção de envelhecimento populacional ao conjunto de 

activos mesmo se são eles conjuntamente com outros que compõem a população 

nacional e essa é seguramente envelhecida. 

Com base na análise nas proporções usuais na demografia, não se conclui que o 

universo de activos tinha seguido as mesmas tendéncias verificadas na população, isto é, 

o crescimento das proporções de activos "velhos" não acompanhou o ritmo de 

crescimento no global. Pelo contrário, constatou-se um efeito algo paradoxal para a 

década de oitenta: contra a propagandeada dinamica de envelhecimento populacional, a 

população de activos deu sinais de rejuvenescimento na base. No essencial, uma tal 

constatação nada tem de anómalo, e permite reforçar a ideia que de que o sistema de 

emprego apresenta a sua lógica própria e relativamente autónoma face Aquilo que é a 

tendencia do movimento natural. Ou por outras palavras, retomando o que já se disse 

principalmente na primeira parte deste estudo, os movimentos em redor do emprego e a 

forma de utilizaçao do trabalho, isto é, da mão-de-obra, nada tém de natural, sao isso sim, 

o resultado de convençóes aceites entre os actores sociais. 

Qualquer que seja a partição etária adoptada é principalmente o empolamento 

das idades intermédias que se depreende. Como se pode verificar no quadro 4, metade 

dos activos tinham por altura dos censos de 2001, entre 30 e 50 anos. O grupo dos mais 

de 55 anos veio a perder peso relativo até 1991 e mantém-se agora com um valor de 

cerca de 11,5%. Contudo, a tendência de aumento das proporçdes de activos de idade 

avançada é algo limitado no tempo e naturalmente circunscrito a conjunturas de evolução 

96 Efectivamente, nao faz grande sentido referir-nos in abstracto A influencia do crescimento 
demográfico sobre a economia ou procurar as relaçdes entre os benefícios económicos e o 
aumento da escolaridade sem precisar as singularidades do contexto sócio-histórico. Sabemos 
por exemplo que, na perspectiva malthusiana, a questao era reduzida A problemática do 
equil ibrio populaçáo/recursos mas esta prolonga-se, hoje em dia, no debate acerca do 
desemprego ou na articulação população/formação/emprego. Seja como for para além de efeitos 
deferidos no tempo da evolução populacional, a matriz económica denota as suas 
insuficiencias quando relaciona os crescimentos diferenciais de activos e de necessidades 
produtivas. Nada demonstra que o decréscimo populacional ou o envelhecimento constituam 
entraves ao crescimento económico, sobretudo quando o recurso h imigraçao e o incremento da 
actividade feminina possam compensar a penúria de mao-de-obra. 
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económica e legislativa que distorcem aquilo que seria o evoluir de uma população 

natural entregue a si própria. 

Quadro 4. Proporções de "activos jovens", de "activos de meia-idade" e de 'idade 

avançada" no universo de activos nos cxnsos de 1950 a 2001 

Classes 
idade de 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

-30 anos 4 3 3  41,l 38,6 39,9 34,9 29,l 
30-50 35,3 35,8 36,5 39,7 45,8 50,2 
+ 50 anos 21,2 23,l 24,9 20,4 19,3 20,7 

Total 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 

-35 anos 52,8 5 1 3  48,O 51,4 48,O 42,6 
35-55 32,l 32,6 34,1 36,l 40,5 45,8 
+ 55 anos 15,l 15,9 17,9 12,4 113  11,6 

Total 100,O 100,O 100,O 100.0 100,O 100,O 

-45 anos 71,3 69,O 66,8 70,5 71,5 68,3 
+45 anos 28,7 31 ,O 33,2 29.5 28,5 31,7 
Total 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 

Fonte: INE, Recenseamentos gerais da populaç~o. 

De acordo com a leitura do quadro, conclufmos que 6 muito pouco nftido o 

sentido da progress~097, nao se verificando qualquer aumento significativo das 

proporçbes de activos mais velhos. Confirma-se assim, ao longo desta segunda metade de 

s4cul0, a eficácia dos mecanismos selectivos que ao nfvel do emprego filtram o efeito da 

dinamica populacional global. 

Contudo, destacando o 3 O  criterio de and~ise~~,  já que cremos ser este, em virtude 

do seu poder de slntese, aquele que melhor discrimina a evolução, o que globalmente 

transparece 6 que, nos três últimos censos pelo menos, a tendência aponta no sentido de 

um aumento das proporções de trabalhadores mais velhos como o pretende a 

Demografia. Em qualquer uma das outras partiçdes, o que se observa 6, como náo podia 

97 
Terá sido esta também a razão principal porque se efectuaram partições diferentes com a variável idade, 

perscrutandese deste modo a incidéncia do aumento dos mais velhos na população activa. Apresentamos 
em anexos os critérios de partição de idade assim como os valores nos universos de homens e 
mulheres. 

" Utilizamos na análise tres partiç6es distintas: 1 )  menos de 30, 30-50 e mais de 50; 2 )  menos 
de 35, 35-55 e mais de 55; 3) menos de 45 e mais de 45 anos. Referimo-nos aqui ao ultimo 
pelo qual se dicotomizam os activos em abaixo e acima dos 45 anos. 
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deixar de ser, uma diminuiçiío das categorias de 'activos jovens" compreenslvel por força 

da legislação. Mas consequentemente assistiu-se a um avolumar dos 'activos de meia- 

idade", sem que o grupo dos mais velhos tenha registado um qualquer aumento muito 

significativo. Contrariamente ao proclamado aumento dos mais velhos, o que se verifica 

mesmo e! que as proporçOes dos activos com mais de 55 anos diminulram". Os 'activos 

de meia-idade" são cada vez mais numerosos, dadas as alteraçóes nos extremos da escala 

das idades. E, podemos afirmar com rigor que metade (50,2%) dos activos em Portugal 

tem entre 30 e 50 anos de idade e e! de longe o grupo que mais se amplificou ao longo do 

periodo em análise, tendo crescido cerca de 15 pontos percentuais. 

Estes factos conjugados lançam luz sobre o que se sabe terem sido os esforços de 

prolongamento da escolarizaçao ou as 'politicas de restruturação empresarial" na sua 

vertente saneadora das idades mais velhas ou das medidas que possibilitam a quem esteja 

desempregado obter antecipadamente a reforma'". De 1981 a 2001, salram do activo, 

pelas mais variadas razdes, cerca de um milha0 e meio de indivlduos e apenas entraram 

730 mil com menos de 25 anos; o pais absorveu naturalmente mão-de-obra estrangeira 

em idades adultas e mulheres até entao confinadas à esfera doméstica. A retracçao ou 

expansão do emprego condiciona evidentemente estas movimentaçdes mas a renovação 

dos efectivos ampliou-se. Particularmente nas duas últimas decadas, o lndice de 

substituição da força de trabalho foi bastante elevado contrariando alguma possibilidade 

que possa existir de 'envelhecimento no topo" da estrutura de activos. 

A pressão no sentido de um progressivo envelhecimento da força de trabalho 

existe mas o que é facto e! que nada do que tradicionalmente os demógrafos observam 

atraves dos seus 'indices-resumo" ou 'grupos funcionais" se aplica aqui. A existirem, os 

99 
Mesmo se tivermos em conta o primeiro criterio de partição, a observação vai no mesmo 

sentido, ou seja, os mais de 50 anos diminulram tambem, sinal que a salda antecipada do 
activo se verificou para uma parte significativa de trabalhadores em exercicio ou 
desempregados. 

'O0 Nomeadamente o Artigo 44O, cap. VI, do Decreto-lei no 119199 de i 4  de Abril estabelece a 
este respeito no seu ponto 3 O  que : ' A  idade de acesso A pensdo de velhice 6 ainda antecipada 
para os 55 anos aos beneficidrios que A data do desemprego, cumulativamente, tenham idade 
igual ou superior a 50 anos e possuam carreira contributiva de pelo menos vinte anos civis 
coni registo de rerriurieraçdes". 
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efeitos do aumento de pessoas de idade sobre o universo de activos deverá0 ser 

procurados com o recurso a outros indicadores. 

Efectivamente, se tivermos em conta a média da idade dos activos, facilmente 

reparamos que se elevou nas últimas décadas. Porém, os valores que agora atinge não são 

inéditos e tudo indica que a seguir A imensa sangria de activos que engrossaram as fileiras 

da emigração na década de 50 e 60, a estrutura de actividade contasse médias de idade 

Mo elevadas quanto as actuais. 

Grilfico 9. Evoluçao da media das idades dos activos no pals entre 1950 e 2001 
- .  -~ .~ -- 

Idade média i 

30 
1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Actos censitdrios 

Na evolugao geral apenas o censo de 1 9 7 0 ~ ~ '  quebra a tendencia de 

elevação da idade média dos activos cuja expressa0 de maior notoriedade 4 

particularmente clara no universo das mulheres. Assim sendo, e situando-nos em 

especial nos tres últimos actos censitários, a conclusão é óbvia: a idade media - 
ou mesmo a idade mediana - eleva-se progressivamente, sendo a diferença entre 

homens e mulheres cada vez menos acentuada. Mas a questão subsiste, o olhar 

geral di lui  o particular que uma análise a uma escala mais reduzida esclareceria. 

Assim, quando olhamos, por exemplo, para o mapa das regiões 

verificamos o inevitável: as regiões mais jovens apresentam globalmente as 

101 
Apresentamos em Anexos os valores reais. Os valores algo 'anómalos" do censo de 1970 

criam um certo efeito de perturbação na observação que se explicam nomeadamente por duas 
ordens de razóes: a) o facto de se tratar de um censo que produziu dados de fraca qualidade 
por se ter utilizado um nlvel de representatividade a 20% e b) pelo próprio estado de 
'desequilibrio relativo" da estrutura interna de activos após um período que se sabe ter sido de 
intensa emigraçao. 
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estruturas de actividade com médias mais baixas e vice-versa; aquelas que 

tendencialmente hoje se destacam pelos seus Indices de envelhecimento 

populacional mais elevados reflectem o peso das idades mais avançadas. 

Quadro 5. Evoluçao da media das idades dos activos por regideszo2 e n o  pais nos 2 

últimos censos gerais da populaçao 

A região autónoma dos Açores 6 pois uma das que apresenta valores mais 

Regibes 

R. Norte 

R. Centro 

R.Lisb0aV.T. 

R. Alentejo 

R. Algarve 

R. Madeira 

R.A.Açores 

País 

baixos, mas não tão baixos como o conhecimento da sua evoluçiío demográfica 

deixaria supor. O Alentejo e o Algarve sao das regibes que tem uma populaç%o 

1991 
HM H M 
35,l 36,1 33,8 
37,8 38,5 36,7 
38,6 39,4 37,5 
393  40,5 37,7 
39,O 40,l 37,2 
36,6 36,8 36,3 
35,6 36,3 33,8 

37,l 37,9 35,9 

com uma media de idades superior a 40 anos. A elevação da média das idades 

2001 
HM H M 
37,7 38,3 36,8 
38,2 38,8 38,5 
39,7 39,9 3 9 3  
40,l 4 0 3  39,5 
39,9 4 0 3  39,l 
38,2 38,2 38,l 
3 6 3  36,9 35,4 

38,8 39,3 3 8 2  

das mulheres empregadas é actualmente indicativa de uma permanencia mais 

longa no activo. 

Mas isto será um efeito de envelhecimento no pleno sentido demográfico 

ou será, como se referiu, o efeito de 'empolamento" dos activos de meia-idade? 

Cremos que e sobretudo esta última razão a explicar a clara elevação da media de 

idades, conjugada com a entrada tardia de jovens que tem agora menor peso 

relativo na estrutura de emprego. Assim sendo, dificilmente se poderia chamar a 

este efeito um 'envelhecimento na base" que de facto é o que mais se aproxima 

dos modelos produzidos pelos demógrafos. 

102 
56 é posslvel este cdlculo a partir de 1991 com base da desagregaçao dos dados por regiào 

(NUT II) em virtude de ter sido o primeiro censo da populaçào a apresentar este nivel de 
desagregaçao estatística. O cálculo das medias aritmkticas foi efectuado tendo em conta os 
dados agregados em classes etdrias com recurso a pontos médios e A ponderaçáo diferencial de 
efectivos em cada classe de idade. 
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Quando estão em causa mecanismos que consideramos de exclusão activa, 

impde-se um acompanhamento estatlstico redobrado. Caso os poderes públicos se 

mostram sensiveis às implicações do envelhecimento activo é no desemprego que 

se baseiam. Efectivamente, como barómetro que lhe esta subjacente, o 

desemprego representa um indicador se nao de exclusáo pelo menos de desigual 

acesso a certas formas de sustento através do emprego. 

4.3. fi  lncl&nclo & &sernpep como Ind/c&r & csn&liÚgofbo octlvo 

A expansão do desemprego inquieta e representa hoje uma das vias mais 

insidiosas de exclusão social activaio3. Atribulram-se ao desenvolvimento 

tecnológico as razoes explicativas das exclusdes que o sistema de emprego faz 

dos indivlduosiM. Nem todo o desemprego é tecnológico. Sabe-se hoje que o 

desemprego apresenta vdrias motivaçdes e interacçdes. Por conseguinte. 

permanece desigualmente repartido. Fenómeno com largas implicações sociais e 

múltiplas variaçdes, temos de reconhecer que o desemprego masculino náo c! o 

mesmo do desemprego feminino nem o dos jovens é idêntico àquele que se 

regista para os activos mais velhos. Edmond ~ a l i n v a u d ~ "  e Jacques Freyssinet 106 

parecem concordar perante a necessidade de um reequacionamento dos 

instrumentos estatlsticos e te6ricos relativos à caracterização das formas variáveis 

'O3 Cf. Simon Whul, Du chdmage ií I'erclusion, Paris, Syros-Ten. 1991. 
104 

Mas tanto as tecnologias antigas como as novas tecnologias simultaneamente dispensam e 
requerem mão-de-obra qualificada ou, para sermos mais precisos, com qualificações diferentes 
daquelas com que foram inicialmente habilitados. Cf. Bernard Real, La puce et le ch6mage. 
Essai sur Ia relation entre le progres Technique, Ia croissance et I'emploi, Paris, Éditions du 
Seuil, 1990. 

lo5 Cf. Edmond Malinvaud, Essai sur Ia theorie du chdmage, Paris. Calman Lbvy, 1983 ; Sur les 
statistiques de I'emploi et du ch6mage, Paris, La documentation Francaise, 1986. 
106 

Cf. Le chbmage. op. cit. ; "La crise des instrurnents d'analyse de I'emploi" in Marc Bréchet, 
op. cit. 
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de emprego como processo supletivo na compreensáo analltica do fenómeno de 

desemprego. 

Dentro das mesmas linhas de reflexáo, Margarida Chagas Lopes, v& nele 

um indicador de utilidade social das estatisticas e uma medida dotada de poder 

discriminante quando refere: 'sabemos hoje que é indispensável relacionar o 

desemprego como o ciclo de vida"lo7. A incisiva observaçáo que a autora faz 

subentende uma empregabilidade diferencial dos indivlduos ou das categorias 

sociais e, particularmente, das categorias etárias, vindo assim de encontro às 

nossas preocupaçóes de análise. Com toda a certeza, ao longo da pirâmide de 

idades adultas, as taxas nao permanecem inalteráveis: tanto apresentam variaçao 

significativa na participaçao activa como em matCria de desemprego. 

A visao retrospectiva face aos valores censitários do desempregoto8 indica 

uma clara elevaçáo das taxas nos activos mais velhos, nomeadamente a partir dos 

45 anos. Embora mantendo-se o que parece ser 'uma regra estatlstica de 

diferenciaçao entre géneros' neste domlnio, com mais taxas de desemprego 

feminino, verificamos uma saliencia nos escaldes etários entre os 55 e os 59 anos. 

Se tivermos em conta que, por um lado, é o desemprego de longa duraçáo que 

aqui mais se manifesta e, por outro, um desencorajamento na procura de novo 

posto de trabalho - pelo menos a partir de uma certa idade - compreendemos 

que o fenómeno estará ainda assim provavelmente sob avaliado. 

'O7 Cf. Margarida Chagas Lopes, "As dimensões do desemprego e a sua medidam, Organizagder 
e trabalho, no 911 0, 1993, pp. 39-48. 
I O8 

Utilizaram-se aqui os valores dos censos por coerencia com as linhas de exposiçáo seguidas 
ao longo de todo o capitulo. Como se sabe, existe uma diferença entre as medidas do  
desemprego no sentido do recenseamento e do inquérito trimestral ao emprego regido pelos 
criterios do BIT. No  entanto, 6 atrav6s do censo que podemos aferir da evoluçáo de fundo, 
sendo as sbries reconstituldas a partir do inqu4rito trimestral mas sujeitas a flutuaçdes eventuais 
e sem grande possibilidade de desagrega~áo etária. 
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Quadro 6. Comparaçao das taxas de desemprego por grupos de idades, total e sexos 

separados nos tres últimos censos na população portuguesa 

Perante a previslvel retracçao da protecçao social e dos incentivos à salda 

antecipada haverií que reavaliar o fenómeno e aprofundd-10, nomeadamente em 

termos de implicaçdes vitais. Com o crescimento do desemprego, o emprego 

torna-se mais s e ~ e c t i v o ' ~ ~ .  A selectividade do emprego e os actuais desincentivos 

3 salda do activo complexificam a situaçáo da idade activa avançada. O quadro 

s6cio-institucional de empregabilidade não é obviamente todo o mesmo. Note-se 

ainda que nos contextos de menor incidencia de envelhecimento dos activos o 

fenómeno é menos marcado. Foi o caso do censo de 1981 e é actualmente ainda 

o caso da situação à escala regional. 

Idades 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

I09 
Cf. Ol iv ier  Maze l ,  Les chbmages, op. cit. p. 80. 
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1981 

Total I Homens I Mulheres 

19,9 12,l 32,5 
11,3 6,7 18,3 
5,4 3,3 8,6 
3,5 2,O 6,O 
3,O 1,7 5,1 
2,7 Ame 4,8 
2,5 1,6 4,3 
2,4 1 ~ 7  4,1 
2,4 1 v9 3 4  
1,2 1,1 185 
0,4 Ot4 O,5 

1991 

Total I Homens IMulheres 

11,4 6,5 18,1 
9,6 7,5 12,2 
6 6  4,1 9,7 
&e 3,1 8,6 
4t7 2,6 7.4 
4,3 2 3  689 
491 2,4 6,6 
4,2 2,9 6,4 
4 2  3,5 597 
4t3 3 3  5 3  
4,4 3,5 6 3  

2001 

Total I Homens I Mulheres 

18,2 14,7 23,O 
10,5 8,4 12,9 
6,s 4t8 8,5 
5 7  3,9 7t7 
515 3,6 7,8 
5 0  3t4 999 
5,1 3 ~ 6  7,1 
6,2 4,9 8,O 
8,3 7,9 898 
7,O 7,1 6,7 
Ot6 0,4 0,9 
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Quadro 7. Comparaçao das taxas de desemprego por grupos de idades, total e sexos 

separados nos tr8s últimos censos na populaçao da Regiao A. Açores 

Mas se tivermos em conta que a dinamica é tendencialmente a mesma, 

apenas deferida no tempo, então uma elevação dos valores C de esperar também 

para a regiao. 

Em termos regionais, tres observaçóes merecem reparo. Uma primeira que 

diz respeito A escassez de postos de trabalho para os mais jovens, salientando, 

este facto, uma procura ainda substancialmente jovem aquela que se apresenta no 

mercado de emprego. Uma outra que diz respeito a fraca captação activa das 

mulheres mais jovens visto que uma em cada duas antes dos 20 anos procura uma 

colocação laboral. E, por último, verificamos que, mais uma vez, o fenómeno de 

incidencia sobre os activos mais velhos é menor do que no conjunto nacional. 

Reflexos das especificidades locais, como se demonstrará mais adiante, na regiao, 

os Indices de desemprego evolulram situando-se sempre em valores referenciais 

mais baixos. 

Em ambos os universos estudos, percebemos que no essencial, as razdes 

do fenómeno são diferenciadas. Contudo, mesmo a disparidade em materia de 

desemprego esclarece que o estado da estrutura populacional (mais jovem ou 

mais envelhecida) apresenta vertentes complementares ao perspectivarem-se as 

implicaçdes correlativas aos dinamismos latentes na repartição das idades e às 

dinamitas de emprego. A oferta de trabalho emana dos trabalhadores mas a sua 

assimilação produtiva depende de várias condiçdes. A ciencia económica explica 

Idades 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

2001 

Total I Homens I ~ u l h e r e s  

24,1 12,2 45,9 
11.6 5,9 19,8 
6 8  3,4 11,3 
5,3 2 2  987 
5,1 2 2  9 2  
3,7 186 7,1 
3,O 197 595 
2s7 197 4 3  
2,7 2,1 4,O 
1.7 1,6 2,1 
0,4 OVO 1,1 

1981 

Total I Homens 1 ~ u l h e r e s  

5,9 3,1 19,O 
3,1 1,s 8,7 
1, I  086 2,8 
0,6 0,4 1-3 
0,6 Ot3 1,7 
0,4 013 0,7 
0,3 (h2 1 ,O 
0,3 O,3 O r e  
0,3 O,2 099 
O,1 Ot1 083 
0,O 010 O,O 

1991 

Total I Homens I ~ u l h e r e s  

10,8 6,5 22,2 
688 3,9 12,3 
3,8 1,7 7,8 
3,O 1,1 6,8 
213 112 4,8 
188 As1 3,4 
2,3 1 94 4,8 
1 3  193 3,8 
118 195 3,3 
280 1 3  3,8 
6,O 4,6 11,9 
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apenas uma parte e raramente faz depender das preocupações de extracção 

informativa o que estatisticamente obtém. Ora o que obtém, já o dissemos no 

capitulo terceiro, depende dos instrumentos conceptuais e nlveis de medida, que 

no seu estado actual, se revelam pouco esclarecedores em matéria de exclusão 

dos trabalhadores de idade avançada. 

Apesar de ser a idade que está aqui em causa, é todo um quadro de 

disposições jurldico-institucionais que faz com que na prática a variação de 

efectivos de idade avançada seja praticamente nula. Devemos pois ressalvar que a 

evoluçãlo observada náo é o resultado pontual de uma variãvel, ou sequer de 

algumas mais incidentes, mas antes 6 a sfntese da interacçáo que conjuntamente 

exercem os factores sociais e a questao do envelhecimento populacional. Quanto 

ao efeito de classificaçao, trata-se de uma invenção dos tempos actuais. Náo se 

pode esperar que, a longo prazo, a dinamica demogrãfica nao dite as suas leis ao 

universo de activos disponlveis devendo a conjuntura ser responsdvel pelo perfil 

de empregados que a estrutura retem ou rejeita. Neste cendrio, estarã com toda a 

certeza relançada a questao da empregabilidade que naturalmente o cenário cada 

vez menos atlpico do envelhecimento condiciona. 

5. O envelhecimento demográfico: dos indicadores 8 invenção de um conceito 

operatório 

No seguimento de Paul ~a i l l a t ' "  e Claudine ~ t t i as -~on fu t " ' ,  podlamos 

dizer que se o envelhecimento das populaçdes não constituiu o fenómeno social 

mais importante do último século, não deixa de ser pelo menos aquele que revelou 

ter as mais pesadas consequências sobre a organização social, sobre a 

' ' O  Cf. Paul Paillat, Vieillissement et vieillesse, Paris, PUF, 1982. 

' I '  Cf. Claudine Attias-Donfut, Sociologie de. gCnCritions. L'empreinte du tempr, Parir, PUF, 
1988, "La vieillesse inbgale", Communications. l e  continent gris, EHESSICET, 1983,  pp. 125- 
1 3 5 .  
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reformulação dos conteúdos das fases da vida e sobre a gestão que colectivamente 

se faz do tempo vivido. Para além da realidade demográfica que retrata, a 

importância do envelhecimento na actualidade deve-se ao avolumar das 

proporções dos mais que sexagenários mas também ao alongamento do perlodo 

inactivo, isto 6, do periodo vivido fora das exigências produtivas. E 

paradoxalmente, ao mesmo tempo que aumenta a esperança de vida, diminui o 

periodo convencionado para o exerclcio de uma actividade regular. Este aspecto, 

perspectivado na óptica do sistema de segurança social levou inclusive alguns 

analistas a propor a elevaçao da idade para aposentaçáo. Todavia não constituiu, 

por agora, nosso propósito mostrar a ineficácia de tal medida mas apenas deixar 

claro que o crescimento em volume dos anos a mais na última fase da vida é um 

facto irrefutável. 

Se todavia o envelhecimento 6 um processo desigual perante as variáveis 

de caracterização e por regiao por que razao seria diferente perante o tipo de 

actividade profissional exercida e sobretudo perante as exigencias da profissáo? 

Mas para alem de ser desigual o envelhecimento populacional 6 sempre 

um conceito relativo. Por outro, note-se que a mais importante das razões que 

explica que, na análise populacional, o envelhecimento seja uma tendencia 

clara1I2 6 sobretudo - relembremo-lo - a drástica diminuição de jovens ainda 

mais que o aumento dos que a idade consagra. A não substituiçáo das gerações ao 

restringir em demasia a base piramidal define um considerável peso dos mais 

velhos. Ora não é esta lógica que a populaçáo de activos regista na medida em que 

não há analogia com a quebra dos nascimentos e, por outro lado, as maiores 

exigências de mão-de-obra foram supridas pelas mulheres. 

O que se observa para a população global apesar de relativo não deixa de 

ser real. Não obstante, a anterioridade do caso francês, frequentemente 

AO termos em conta a evolugdo retrospectiva global da populagdo, verificar-se-l que, 
podendo colocar-se excepcionalmente, em nenhum momento histórico a transformaçáo das 
estruturas demográficas apresentou estas caracterfsticas. 
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invocado"', num movimento de fundo de grande amplitude que assola a Europa e, 

regra geral, a maior parte dos palses mais desenvolvidos, a evoluçáo das estruturas 

populacionais regista uma propensão crescente para o avolumar das idades mais 

velhas114. Os dados provenientes dos diferentes organismos o f i ~ i a i s " ~  permitem 

verificar que a debilitação da relaçSio de proporcionalidade habitual entre idades 

"mais velhasw e 'mais novasw se inverte agora em favor das primeiras, e isto, 

qualquer que seja o criterio etário com que se entre em linha de conta na 

c ~ a s s i f i c a ~ á o ~ ~ ~ .  

Inútil será relembrar que ~ o r t u ~ a l " ~ ,  como muitos outros palses a nlvel 

europeu1'*, já nao renovam as ruas geraç~es119. Mas, porque nao referi-lo tambem, 

Cf. Patrice Bourdelais, L l g e  de Ia viellesse. Le nouvel age de Ia vieillesse, Paris, Lditions 
Odi le  Jacob, 1993. 

Ii4 Tomando-se uma referhncia meramente indicativa e tendencial. já que a diversidade 6 a 
norma, dir-se-ia que, segundo certas estimativas, a Europa contava, em 1995 (com base nas 
previsóes d o  seu organismo central de estatlstica- EUROSTAT) 18% de indivlduos com menos 
de 15 anos entre a sua população e 15% com mais de 65 anos, quando as projecçóes 
apontavam para que esse valor atingisse 20% em 2020, ciando os de menos de 15 para 15%. 
Citado i n  Adelino Torres, Demografia e desenvolvimento: elementos basicos. Lisboa, Gradiva, 
1996, p. 53. 
115 

Incluem-se aqui os recenseamentos gerais da população, as estatlsticas de estado civil, mas 
também uma grande variedade de publicaçdes com recurso a inquéritos por amostragem como 
os atinentes A populaçao activa. 
116 

Como se sabe, em termos de grandes grupos funcionais através dos quais se procura em 
demografia sistematizar as estruturas populacionais por idades, tanto se pode utilizar o critério 
0-14 15-64 e 65 anos e mais como o de 0-19, 20-59 e 60 e mais. Qualquer que seja o criterio 
na agregaçao das faixas de idade, a inversào da importdncia relativa dois grandes grupos 
funcionais, com que tradicionalmente a análise demogrdifica resume uma estrutura por idades, 
com menos de 15 ou 20 anos e mais de 60 ou 65 é jdi uma realidade para muitos palses - 
dentro dos quais se inclui  Portugal. 
117 

Cremos que, para o caso portugues, os trabalhos do  professor Joaquim Manuel Nazareth 
constituem um marco de referencia incontorndivei na analise do envelhecimento demográfico. 
Mas para alem, dos estudos dedicados A temAtica do envelhecimento, e, no essencial, a própria 
afirmaçao da demografia no nosso pais que se fica a dever a este demógrafo. Veja-se, O 
envelhecimento da populaçao portuguesa, Lisboa, Editorial Presença/ G. I. S., 1979; Os 
prbximos vinte anos. Unidade e diversidade da demografia portuguesa no  f ina l  do  s4culo XX, 
vol. III, Fundacao Calouste Gulbenkian, 1988. 
118 

OCDE, Ageing population: the social pol icy implications, Paris, 1988; Ageing i n  countries, 
Paris, 1996, D. 14. . . 
119 

Pela análise do Indice sintetico de fecundidade (ou descendencia media) que traduz o 
número médio de crianças por mulher em idade de procriar, verifica-se, em 1990, que na 
Europa Comunitária apenas a Irlanda atingia o l imiar da substituiçao das gerações com 2,2 
filhos por mulher. Paises corno a Alemanha e a Itália apresentam menos de 1,4 crianças por 
mulher, enquanto Portugal apresentava então um valor muito próximo da media europeia. Para 
O caso portugu@s ver nomeadamente Maria da Graça Morais, "A substituiçdo das gerações em 
Portugal (1930-75)", in Analise Social, no 75, Vol. XIXI 1°, Lisboa, ICSIUL, 1983 pp. 79-99. 
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a drástica restrição das camadas jovens constitui uma tendência irrefutável que se 

conjuga com o aumento da esperança de vida média das populações, atingindo 

valores nunca antes registados. Como consequência, o "mundo do trabalho" e a 

moldura humana de activos que lhe corresponde ressentir-se-ão de uma tão 

pronunciada tendência. Porém, como defendemos, o principal problema a este 

nlvel, não é, pelo menos na actualidade, a diminuição de activos, mas mais a 

pressão sobre quem envelhece. Paradoxalmente - suspeitámo-lo também - a 

estrutura produtiva não terá outra alternativa que não seja a de empregar uma 

substancial população de caracterlsticas mais idosas que outrora, facto que não tem 

apenas a ver com o avolumar das geraçóes mais velhas e a penúria de mao-de-obra 

jovem mas com a sua entrada tardia no mercado de trabalho. 

Deste modo e ainda que nada digam acerca das razões de ordem 

económica e social que lhe subjazem, os desequillbrios provocados na estruturas 

de idade, ou seja, na composição das populaçóes atendendo A importância 

diferencial das diferentes classes etárias, apontam indiscutivelmente para 

transformaçdes profundas que tarde ou cedo se propagam A esfera das relaçdes 

sociais. 

Assim, j6 há muito perspectivados, os cenários de predominancia relativa 

dos escaldes de idades mais elevadas inquietam, mesmo se as causas que até hoje 

lhe foram atribuldas denunciam dinamitas estruturais de que não cabe dar conta 

no dmbito do presente trabalho12'. Diremos que o que se costuma designar por 

Mesmo para o caso portugu&s, o decllnio da natalidade, ainda que relativamente tardio em 
comparação com outros pais europeus, fez com que o nivel globalmente admitido de 2,1 filhos 
por mulher para assegurar essa substituição deixasse de se verificar. Ver a este propósito 
Joaquim Manuel Nazareth, 'A populaçao portuguesa: conjuntura demogrdfica 1970-80", i n  
Análise Social, no 81-82, vol. XX, 2O e 3 O ,  Lisboa, ICS/UL, 1984, pp. 237-262. 
120 

Pelo menos na área demogrdfica, numerosos estudos lhe têm sido dedicados, constituindo 
materia obrigatória dos manuais que versam sobre as temáticas populacionais. Nesse sentido, 
dispensam extensas consideraç6es, tanto mais que nao é aqui nosso propósito identificá-las. 
Refira-se, contudo, que no plano das variáveis micro-demogrdficas, mais directamente 
implicadas, o quadro explicativo aponta para o efeito conjunto da queda da fecundidade e de 
uma maior longevidade das populaçoes por comparação com epocas anteriores. Sendo a 
primeira a mais importante C consensualmente apontada como um 'envelhecimento na base". 
Seja como for, as causas sào estruturais e radicam, como se sabe, em factores relativos aos 
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envelhecimento demográfico 6,  antes de mais, um efeito mecanico muito 

simples121 o qual descreve um fenómeno de leitura relativa entre os quantitativos 

etários no conjunto de um pals, região ou outro universo mais vasto que, no 

essencial, traduz a modificaçáo progressiva e tendencial da estrutura por idades no 

sentido de um enfraquecimento da relação existente entre as proporçdes de 

'jovens" e 'velhos"22. Apresenta, assim, apenas um valor meramente teórico e 

comparativo, contudo as repercussdes em matkria de gestao pública e a 

inquietaçáo que o fenómeno suscita condenaram ao sucesso esta noçáo inventada 

pelo demógrafo jii anteriormente citado no inicio deste capitulo (Alfred Sauvy), 

ainda nos finais dos anos vinte"', nao tanto pelo que de real traduz mas pelo que 

evoca em termos dos quadros tendenciais em que as sociedades modernas se 

movem. Inevitavelmente, deveremos pensar a nossa problemAtica de 

envelhecimento para com o emprego condicionada por este quadro senáo efectivo 

pelo menos tendencial. 

modos e de vida e atitudes colectivas face A descendencia média nomeadamente e A infância 
por parte das populaçòes que partilham um determinado território. 

12' Cf. Paul Paillat, Vieillissement et vieillisse, op. cit. 

122 Aqui, as noç6es tem obviamente apenas um sentido et l r io.  

123 Terá conhecido uma extraordinária difusao e aceitacao sobretudo a ~ a r t i r  de meados do 
século vinte, tanto em termos de meios académicos como no discurso polít ico e social, muito 
invocada aquando da instauraçáo das pollticas de velhice. Cf. Patrice Bourdelais, L'age de Ia 
vieillesse. l e  nouvel Age de /a vieillesse, op. cit.; Robert Hugonot, "Introduction a une 
vieillesse nouvelle", i n  lmpact. Science et societe, no 1 53, vol. 39, 1989. 
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CAPITULO VI1 - UMA TENTATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES MAIS VELHOS A ESCALA NACIONAL E INSULAR 

"... a verdade é que ninguém mais do que o ilhéu, a ndo ser talvcz o homem da 

planicie, possui o instinto da amplidao. f com os prdprios olhos, que tiramos do mar a 

terra que nos faltou". 

[Vitorino Nemésio] 
I 

Marcador da identidade local e condicionador social, o mar está sempre 

presente. Mesmo quando o trabalho é a referência temática, pela tradição das 

actividades que lhe estão associadas, este ambiente de trabalho que é o mar 

diferencia tambem em muito o peso dos anos traduzidos em experiência 

profissional. Contudo, a mutação tecnológica e das regras de mercado imprimem 

novos rumos às questões de emprego. A reconversão profissional dos homens do 

I 
Vitorino Nemesio, Corsário das Ilhas, (2' edição), Lisboa, Bertrand, 1983 ,  7 5 ,  

31 7 
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que não 6 singular e diz respeito à perda de importancia do primário no qual a 

agricultura e as pescas têm considerável peso e tradição. A par da slntese 

efectuada, não são muito vislveis as implicaçdes de teor qualitativo e 

organizacional mas sabemos que as condições de vida e de trabalho assim como os 

percursos profissionais no trabalho ou entre diferentes trabalhos compilam hoje 

histórias diferentes de há muito pouco tempo atrás. 

Um trabalhador agrlcola e chefe de famllia com mais de 40 ou 45 anos 

tem, nestas ilhas, fortes probabilidades de depender da criação de gado para a 

produção leiteira. Para alem dos próprios contextos profissionais, as mudanças 

mais pertinentes que nos dizem respeito podemos apontar factores de dois tipos. 

Por um lado, alteraram-se as definiçdes institucionais das organizaçdes que regem 

a lavoura e que coordenam as actividades industriais ou comerciais, criando-se um 

outro tipo de expectativas face ao estado, e, por outro, dá-se uma mudança na sua 

envolvencia imediata na medida em que filhos e mulher aspiram a trabalhar e a ter 

autonomia económica. Se for proprietário está mais atento aos subsldios estatais e 

se for assalariado agrlcola saberá se algum patrão nas imediaçdes paga melhor ou 

garante trabalho mais regular. No sentido de focalizar o estudo e traçar o quadro 

de observação concreta, impdem-se previamente uma breve retrospectiva da 

situação sócio-profissional da região e da ilha de S. Miguel. 

1. Breve retrospectiva de evolução e consolidação das actividades regionais 

O arquipelago, apesar de ser um dos conjuntos mais jovens do pais, 

denota em tudo as mesmas ambiguidades no que concerne A articulação do 

emprego. A gestão empresarial, mais vocacionadas para o emprego dos jovens 

ainda não se debateu com as contrariedades inerentes à idade. No presente, a 

aposta hoteleira e turistica, por exemplo, negligencia quase por completo o papel 
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do saber tradicional ligado à idade e de que os artesãos dos diversos quadrantes 

económicos são depositários. 

1. J. Alguns antecedentes h/stbr/cos do sltvogõo econórnlca e soclol 

De origem vulcanica, as ilhas dos Açores, seduziram em virtude da sua 

localização estrategica, assumindo durante muito tempo funçdes de entreposto 

Atlantico. Cobiçadas tambCm pela inegável fertilidade dos solos e proplcias ao 

desenvolvimento das actividades agrlcolas e piscatórias, fixaram gentes de diversas 

proveniencias. Desde a pesca às culturas hortofrutlcolas e à criação de gado, o 

florescimento das actividades primárias verifica-se em toda a sua extensão de costa 

recortada tão caracterlstica da paisagem açoriana. Apesar de exlgua, a superflcie 

arável - que se limita a uma estreita faixa litoral - foi desde cedo apeteclvel para 

a cultura de frutos, tub6rculos3 e cereais, de que se destacaram em s6culos 

passados (s6culos XVI, XVII e XVlll) o pastel e o trigo. 

Ate mesmo no s6culo XVIII, parecem manifestar-se 'indlcios de 

abundancia de cereaisa4 que era então exportado para todo o imperio portugues 

5 Atlantico . Seria ultrapassado pelo pastel sem que no entanto qualquer um destes 

produtos nunca se tornasse a imagem da excelência agrlcola das ilhas dos Açores. 

A partir de então decaem, quase irremediavelmente. Em grande parte, 

consequência da escassez de mão-de-obra que se fica a dever A intensificação dos 

movimentos migratórios em direcção ao continente americano mas também devido 

à diminuição de rendimentos da exploração agrlcola em virtude das 

particularidades das suas principais estruturas fundiárias. 

3 
Principalmente inhame, batata inglesa e batata doce que, ainda hoje, se mantém. 

~ v e l i n o  de Freitas de Menezes, Os Acores nas encruzilhadas de setecentos (1740-1770). 
Ponta Delgada, Universidade dos Açores, vol., 11, p.37. 

António H. de Oliveira Marques, Hirt6ria de Portugal, Lisboa, Palas Editores, v d .  I, p. 501. 
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Como consequéncia da sua posição e do legado histórico marltimo, a 

importancia económica e social do comércio e dos transportes C atestada pelo 

florescimento de inúmeras actividades desde negociantes a armadores e homens do 

mar. Apesar das tentativas de incremento industrial e de desenvolvimento 

6 empresarial, das quais algumas com sucessos vislveis e duradouros , raramente a 

economia do arquipélago foi muito além do cultivo de produtos agrlcolas para 

exportação. A laranja, indiscutivelmente o seu maior expoente em épocas 

passadas, possui uma valia comercial atribulda sobretudo pelos destinos ingleses 

que decai ao ritmo da transformaçao da agricultura. 

Mais recentemente, terá sido com a especializaçao resultante quer da 

intensificaçao das trocas quer de uma quase imposiçao da divisa0 produtiva, 

especializada a n lvel internacional, que as opções se orientaram inequivocamente 

para os lacticlnios e a criaçao de gado bovino. Actividades estas que a orografia, as 

condições climáticas e a estrutura fundiária favorecem na quase totalidade das 

7 noves ilhas . A propriedade Micaelense encontra-se particularmente pouco 

repartida. Numa economia que vive sobretudo ao ritmo da agricultura, a ilha de 

maior concentração populacional deixa antever uma estrutura social bastante 

hierarquizada com o assalariamento como condição de vida de uma larga faixa de 

indivfduos. 

Porém, para a questão da repartição da propriedade, o padrão de 

comparação continental revela-se pouco adequado. Com efeito, tanto pela 

diminuta parcela de terra arável como pela originalidade da sua constituição na 

dinâmica histórica da expansão portuguesa, a propriedade açoriana revela 

f o caso, por exemplo, da casa Bensaúde. Veja-se FAtima Sequeira Dias, Uma estrategia de 
sucesso numa economia periférica, Ponta Delgada, Ribeiro e Caravana Editores, 1999. 
7 

Efectivamente, apenas cerca de 11% dos solos do arquipblago se podem considerar terra 
arlvel. As pastagens permanentes ocupam mais de 85% e a disparidade da dimensao da 
propriedade entre ilhas ou no seu interior 6 expressiva. Sob esta óptica, quando o padrao de 
comparação 6 o continental, confirma-se a imagem dos Açores como um prado verdejante com 
vaquinhas a pastar. Cf, INE, Recenseamento Geral Agrícola, 1999. 



pronunciadas assimetrias. As desigualdades resultantes da distorção da estrutura 

fundiária - ainda que por abordar - parecem apontar para uma persisthcia dos 

factores efectivos de inequidade social que se prolongam desde s6culos anteriores 

apenas parcialmente atenuados pela difusão de novas formas de sustento que não o 

cultivo da terra8. Neste domlnio, os actuais estudos que sondam o passado da 

9 emigraçáo insular levam a pensar que, atraves dos tempos, entre as motivaçóes 

proplcias à emigração se encontra este factor de desigualdade social que é a 

inquinada distribuiçáo da propriedade. Já no s4culo XX, o movimento migratório, 

sobretudo, em direcçáo ao continente americano teve o seu apogeu nas décadas de 

sessenta e setenta. A recessão económica internacional e as dificuldades sentidas 

nos palses de acolhimento - veja-se principalmente Estados Unidos e CanadA - 
levaram a que nas duas últimas decadas a intensidade do fenómeno se reduzisse 

10 consideravelmente . 

Diz-nos a observaçlo historiogrdfica atenta de Avelino de Menezes: "A estrutura fundidria do 
arquipdago impede tambhm o devido aproveitamento das propriedades, molestando a 
produtividade agrlcola e o bem-estar dos camponeses". op. cit., p. 11. Aconteceu assim pelo 
menos até ao século XIX. 

Cf. Artur Boavida Madeira, Populaçlo e emigraçlo nos Açores, Cascais. Patrimonia, 1999, 
para o caso dos Açores no perlodo 1766-1820; para perlodos mais recentes, cf. Gilberta Pavão 
Nunes Rocha, "O  impacto das migrações na populaçao dos Açores na segunda metade do 
séc.XXn, i n  História das Ilhas Atldnticas - Actas do /V Colóquio Internacional de Histbria do 
Atldntico, Vol. II, Funchal, Centro de Estudos de História do AtlânticoISecretaria Regional do 
Turismo e Cultura, Governo Regional da Madeira, 1997, pp. 449-467; Ideni, "A emigraçáo nos 
Açores nos séculos XIX e XX - a necessidade, a soluçao, a valorizaçao", i n  Portos, Escalas e 
Ilh6us n o  Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente, Actas do  Congresso Internacional 
Comemorativo d o  Regresso de Vasco da Gama a Portugal, 2 O  vol., Lisboa, Comissao Nacional 
para as Comemoraçdes dos Descobrimentos PortuguesesIUniversidade dos Açores, 2001, pp. 
73-90. 

'O Assim, se no perlodo de 1961 a 1980 o valor da taxa se cifra em cerca de 25%. de 1981 a 
2000 este mesmo indicador apenas corresponde a 7.5%. 
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Virada uma breve página de história - que não chega a se-Ia -, é 

compreenslvel que o imaginario colectivo e a própria história dos Açores tenham 

ficado profundamente marcados por sucessivas vagas migratórias tendo como 

corolário uma sangria de populaçao activa. Pois C sem dúvida da inserção na 

história atlântica que os Açores herdaram a sua vocação marltima. Através dela 

compreende-se o desenvolvimento das tCcnicas artesanais de pescas, da captura de 

cetáceos mas tambCm do trabalho dos marltimos em barcos de carga e de pesca - 
sobretudo nas baleeiras americanas - que os levaram para paragens longlnquas. 

Foram o pescado e os transformados agrlcolas que outrora proporcionaram algum 

surto de desenvolvimento industrial local. No entanto, a escassa indústria de salga 

e transformaçáo de pescado encontra-se actualmente em franco decllnio e a pouca 

actividade transformadora que subsiste é a indústria leiteira" e a do tabaco. 

Cedo a distância ditou as suas regras. A necessidade de recriar serviços de 

âmbito local ou culturas subsidiárias de outras regioes europeias é uma 

consequencia lógica da especificidade e inserção contextual da economia local. 

Até no domlnio das actividades agrlcolas que se implementaram nas ilhas, desde o 

trigo e o pastel ao vinho, à laranja e ao ananás, se nota uma tal orientação. Num 

isolamento apenas quebrado pelas rotas que cruzam o Atlântico e o ligam tanto à 

Europa como ao 'Novo mundo", o arquipélago seria um ponto quase obrigatório 

nas longas travessias. Será esta a sua mais valia estratégica e um dos factores que 

desde logo impeliram também as actividades locais a desenvolverem-se de acordo 

com interesses exógenos, os quais radicam em necessidades distantes. Marcado 

' I  A titulo meramente ilustrativo refira-se, por exemplo, que a produçlo leiteira da Regilo foi, 
em 2002, de 505 milhdes de litros, isto C, algo acima até do que se encontra estipulado em 
termos de quota no ambito da comunidade que se cifra em 450 milhoes. Cf. Serviço Regional 
de Estatistica dos Açores (SREA), Indicadores ocasionais, Angra do Heroismo, 2002. 
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pela descontinuidade geográfica e pela distancia a que se encontra dos grandes 

centros, o arquipélago viveu, durante muito tempo, num regime misto de semi- 

autarcia económica e produção para a exportação em que o pastel e a laranja 

angariaram um lugar de destaque em séculos passados. 

Actualmente, entre os produtos hortofrutlcolas é o ananás12 - diferente do 

abacaxi, assinalemo-lo - o produto que mais serve as exportações, a par de alguns 

derivados licorosos e dos produtos lácteos. Tambbm o tabaco e a beterraba 

sacarina constituem produtos cujo valor acrescentado contribui para a economia 

regional, alimentando parte da indústria agro-alimentar'3 e transformadora 

regional. A indústria local viveu muito dos imperativos de uma produção para 

suprir às necessidades locais, caso das moagens e da transformação da beterraba 

sacarina por exemplo que em anos mais recentes sofreram o embate dos produtos 

ibéricos. 

Apesar de insuficientes, as fracas produçòes horticolas abastecem contudo 

em grande parte o combrcio dos produtos de primeira necessidade que, não 

obstante os acrescidos custos de transportes, sofrem actualmente uma forte 

concorrencia externa. Mas a fonte de actividade mais importante e àquela que têm 

tido mais visibilidade, nas últimas dbcadas, pelo menos, é de todas a bovinicultura 

que conquista cada vez mais quota do sector prim~rio". Embora com antecedentes 

remotos que se perde na força de tracção para a consolidação da economia das 

ilhas, a criação de gado - gado bovino sobretudo - conheceu um incremento 

l 2  Introduzido na ilha em 1848, a primeira estufa de caracterfsticas pr6ximas das actuais ter6 sido 
construlda em em S. Miguel no ano de 1864. Actualmente, tem um certificado de qualidade como 
produto de origem de regiao demarcada. A sua cultura requer trabalho mais marcado pela 
sazonalidade em estufas com elevados nlveis de humidade, captando pouca máde-obra ao longo do 
ano. 

l3 De acordo com esta realidade, os recursos humanos da indústria agro-alimentar de extracgáo 
de açúcar constitufram um dos campos privilegiados no terreno de investigação e recolha de 
informação. 
14 

Em consequencia disso, 'a monocultura da vaca" C, de longe, a actividade de maior 
expressao e a que requer menos mao-de-obra. 
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efectivo com a melhoria e rapidez dos transportes maritimos. Foi em grande 

medida o fenómeno do desenvolvimento dos transportes que quebrou isolamentos, 

reduziu distancias e ligou com um menor custo monetário e temporal os espaços 

longinquos. Este, aliado ao surto de promoção dos lazeres e das viagens trouxe 

novas oportunidades de negócio às ilhas. As viagens turísticas - esse traço 

caracterlstico da modernidade - impulsionou decisivamente o crescimento dos 

serviços no arquipélago. 

1.3. Sltmgbo octvol ab oct/v/&& loborol 

Nos anos mais recentes, como consequencia directa da orientação 

econõmica mais atenta ao mercado de exportaçáo e descentrada do escoamento 

local15, a inserçao que a economia açoriana apresenta hoje revela com toda a 

evidencia que o mundo do trabalho sofreu profundas alteraçóes. Em consequencia 

da especificidade económica local - de forte preponderância do terciário, dos 

lacticlnios e da bovinicultura - tem-se verificado um afastamento das actividades 

tradicionais de cultivo tal como das actividades piscat6rias que se tornaram menos 

rentáveis em comparaçáo com a pesca industrial praticada no alto mar. Um forte 

marcador social e da identidade sócio-profissional, o mar 4 actualmente um meio 

menos proplcio ao desenvolvimento de actividades profissionais sendo contudo 

responsável directamente por cerca de 7010'~ do emprego dos activos mas tambem 

17 por muita da precariedade dos rendimentos familiares . 

" Ate para a America do  Norte os Agores exportam directamente produtos como o inhame não 
apenas alimentando o 'mercado da saudade" mas respondendo, efectivamente, a uma procura 
de produtos locais por parte das comunidades emigradas. 

l6 Segundo as melhores estimativas que apontam para um quantitativo de cerca de 4220 
pescadores, a pesca equivaleria, nos tempos actuais, a cerca de 4,4% do emprego e os 
transportes marftimos, a reparagao naval e a indústria transformadora do pescado, 
conjuntamente, a cerca de 2,636 (Relatório da Megapesca, para a Direcção regional das pescas 
2001). Mas o úl t imo censo especifica apenas 1392 indivlduos em actividades piscatórias (dados 
segundo a profissao). Comparada com o censo de 2001, a dificuldade de medigao reside no 
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Entre as transformações mais evidentes, verificamos um forte recuo das 

actividades tradicionais (artesãos, actividades marítimas e profissões agrfcolas) 

enquanto as áreas relacionadas com serviços à comunidade, ensino, 

comercialização e distribuição continua a captar profissionais. A atracção que o 

terciário exerce não é recente, como se disse, e estruturalmente a distribuiçáo da 

mão-de-obra empregada sempre evidenciou esta distorção marcante. Contudo, 

apesar da realidade local das actividades desta natureza, regista-se uma diluição 

quase completa em termos das estatlsticas oficiais quando apuradas através de 

categorias padronizadas como os grupos socio-económicas ou os grandes grupos 

de profissionais. Efectivamente, sob esta configuração de registo, talvez 

esclarecedora à luz das preocupaçdes de planeamento económico e das 

terminologias mais aceites, a perda de informação de natureza profissional é 

grande sobretudo para espaços circunscritos à sua especificidade insular como é o 

caso do arquipelago dos Açores. Ressalvemos porém o essencial, quando estamos 

na ordem de regularidades ditadas pelos grandes números, a conformidade dos 

valores é a nota dominante e os espaços esbatem as suas diferenças. 

A transformaçao estrutural que certos economistas apontaram para os 

palses ocidentais, em diferentes momentos do tempo e para Portugal de forma mais 

tardia, parece tambem verificar-se no sentido nao s6 de um aumento do emprego 

facto evidente da pesca se transformar a pouco e pouco numa actividade subsididria de outro 
t ipo de rendimentos. 

l i  U m  estudo tecnico levado a cabo pela empresa de consultoria "Megapesca, Ldaa e iniciado 
em Setembro de 2000 a pedido da Direcçáo Regional das Pescas da Região Autónoma dos 
Açores, ao efectuar a caracterizaçáo da frota de pesca local e da dependiincia do emprego 
chega A conclusão de que 82% das embarcações sao de comprimento inferior a 9 metros, na 
sua maioria ainda sao de boca aberta e por cabinar. A frota efectiva em actividade caiu 14,2% 
só de 1999 para 2000, tendo-se verificado um elevado grau de inactividade ao longo do ano da 
maior parte das embarcações. O ganho médio variava, nessa altura, entre os 275 e os 602 
euros. Quando se sabe ser este um dos grupos sócio-profissionais em que a familia 6 mais 
numerosa e existir uma forte dependéncia económica das mesmas relativamente aos 31 71 
pescadores matriculados, com dedicasao exclusiva a tempo inteiro, ressalta claramente a 
dif iculdade que é sustentar a familia com o produto do trabalho neste ramo de actividade. 
Contudo, em virtude das diferenças metodológicas que caracterizam a produçao de dados neste 
ramo especifico, que para além das caracteristicas da estrutura da mao-de-obra familiar esta 
ainda sujeita A sazonalidade, a relativizaçao dos valores afigura-se necessdria. 
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no terciário A medida que a economia cresce1* mas tambem uma diversificação do 

mesmo que actualmente atinge espaços económica e socialmente mais periféricos, 

como é o caso das economias insulares. 

Quadro 8. Distribuiçao por grandes grupos da CNP') em Portugal, nos Açores e em S. 

Miguel em 2001 

Em virtude de uma menor diversificação empresarial, o arquipelago e a 

ilha de S. Miguel apresentam quantitativos de quadros dirigentes empresariais, 

tecnicos intermedios e especialistas inferior ao nlvel nacional. Divergência 

igualmente notória, e que se perfila no mesmo sentido, 6 o maior peso das 

profissdes ligadas à agricultura e pescas e dos trabalhadores não qualificados. 

Porém, hoje em dia, muitos dos trabalhadores não qualificados empregam-se ou 

18 
Veja-se, por exemplo, a retrospectiva comparada entre o caso norte-americano e o portugu&s 

efectuado por )o30 Cksar das Neves e Sérgio Rebelo, O desenvolvimento económico em 
Portugal, Lisboa, Bertrand Editora, 2001, p. 38 e segs. 

Sao Miguel 

3,9 
7,4 
8,8 
10,3 
13,3 

9,4 
19,6 

5,7 
20,6 
? , i  
1 O0 

CNP 
1. Quadros superiores da administraçao pública, dirigentes e 
quadros superiores de empresa 

2. Especialistas das profissóes intelectuais e cientlficas 

3. T4cnicos e profissionais de nlvel intermbdio 

4. Pessoal administrativo e similares 

5. Pessoal dos serviços e vendedores 
6. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e 
pescas 

7. Operbrios, artlfices e trabalhadores similares 
8. Operadores de instalaçóes e mhquinas e trabalhadores da 
montagem 

9. Trabalhadores náo qualificados 
10. Forças armadas 

Total 

19 
Em virtude da falta de comparabilidade de dados, limitamo-nos nesta rubrica ao censo de 

2001. 

Portugal 

7,O 
8,5 
9,5 
11,O 
14,2 

4,O 
21,5 

8,6 
15,O 
0,7 
1 O0 

Açores 

4,1 
7,1 
8 3  
10,2 
13,7 

10,O 
19,4 

5 8  
19,9 
? , I  
1 O0 
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procuram emprego nos serviços mais ainda que nas actividades agricolas ou na 

construçao civil e nas indústrias. 

Num espaço insular em que predomina o terciário, como se verificou no 

capitulo anterior, ainda que a agricultura marque profundamente a sua paisagem 

quotidiana é necessário atender mais pormenorizadamente à natureza da 

actividade desenvolvida. E já que a questao da natureza do trabalho é diferente da 

sua classif ica~~o econ6mica tripartida2', analisemos, por isso mesmo, a 

composiçao do terciário no sentido de relevar uma maior especificidade 

profissional. 

Quadro 9. O emprego do sector terciario, pelos principais ramos no arquipblago dos 

Açores e em Portugal em 1981, 199 1 e 2001. 

Portugal Açores Portugal Açores Portugal 
Comercio 9,7 8 3  1 1  13,l 14,6 
RestauraçBo e hotelarla 2,s 1,4 4,3 2 3  5 3  
Transportes, armaz e comunicaçbes 4,5 6,4 4 8  5,8 4,5 
Bancos e seguros 1,6 1 3  2,1 2 ,O 2, l  
AdmlnistraçBo publica 3,8 3,4 4,9 9-3 4,8 
Ensino 4,O 4,7 5,l 6,s 7,O 
Sadde 2,l 2 2  2,8 3,7 3,9 
Serviços d comunidade 2,3 4 1  4,O 5,O 5 5  

Açores 
14,l 
4 2  
4,5 
1 3  
8,s 
8,9 
4,7 
4,8 

Outras actividades do sector 7,6 8,3 8 3  9,4 12,l 11,4 
Peso d o  te rc l8 r lo  n o  to ta l  38,l 40,5 51.3 57.6 59,9 62,6 

Atribui-se a Col in Clark a agregaçlo da actividade laboriosa em tres sectores de acordo com 
a natureza do  trabalho. frequentemente representada numa classificação vulgarizada segundo 
os trés sectores de actividade: Industria, agricultura e serviços. O sector primario abrange a 
agricultura, silvicultura, caça e pescas, extracçao mineral e florestal; o secundario inclui as 
indústrias transformadoras, a electricidade, Agua e g6s e a construção e obras públicas; o 
terciario abarca o comércio, os transportes e comunicaçóes, os bancos e seguros, a 
administraçáo pública e defesa, a educaçao e saúde e outros serviços. Pela sua comodidade e 
funcionalidade, esta forma de repartir o emprego conheceu uma incontestavel difusào. Quando 
sabemos dos problemas que se colocam às analises socioecon6micas decorrentes da infinita 
desagregaçao das actividades económicas e das profissóes, este tipo de arrumação vem 
sintetizar operatoriamente o volume de informaçào permitindo dele extrair observaçóes gerais, 
regularidades e tendencias que de outro modo seriam inconceblveis. Mas a identidade 
classificatória quando condensa muitas diferenças é ténue como se sabe. Utilizamo-la sempre 
neste estudo como um indicador de partida, uma referéncia de fundo no estado de evoluçào 
actual. 
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Ao desdobrar-se a classificação em ramos de actividade diminui-se assim o 

risco de diluição dos perfis laborais que se escondem por detrás de cada um dos 

"macro-sectoresw, transcritos nos quadros estatisticos2'. Confirmando-se pelos 

dados, aquilo que temos descrito como uma aposta na actividade comercial e 

turistica, o comércio e a restauração representam conjuntamente 29,2% do total 

deste sector, tendo sido, sem sombra de dúvida a forma de emprego que mais 

cresceu a nivel da região durante o periodo em apreço. A administração pública e 

os serviços à comunidade conjuntamente com o ensino e a saúde representam 

cerca de 43% do sector. A actividade bancária e seguradora apresentam ainda uma 

expressão pouco significativa mas a conquistar tendencialmente uma cada vez 

maior quota de influencia. A actividade de transportes, armazenamento e 

comunicaçóes tem vindo a perder peso relativo e de acordo com os registos dos 

quadros de pessoal e é aquela em que o peso dos trabalhadores de idade é mais 

vislvel. 

Nao obstante a caracterizaçao sumária que permite uma prévia 

aproximaçáo ao posicionamento das actividades terciárias, depreende-se uma 

tendencia para os valores a nivel regional se coadunarem com a distribuiçao 

nacional e mesmo europeia. Independentemente das oscilaçaes, a estabilidade na 

distribuiçáo de efectivos de um universo para outro é contudo a nota dominante 

quando comparamos os valores a diferentes escalas. Não deixa de surpreender que 

profissional e economicamente todos os espaços se pareçam uns com os outros, 

sendo necessário ter-se em conta diferenças da ordem dos 2 ou 3 valores 

percentuais para se confirmar alguma especificidade regional e local, no 

desdobramento das categorias terciárias. 

2 1 
A classificaç~o de actividades económicas serve, como se sabe, finalidades 

fundamentalmente fiscais, de licenciamento da actividade económica assim como os diversos 
agentes do sistema de planeamento económico. Por isso, é um auxiliar essencial do sistema 
Estatlstico Nacional e cabe mesmo ao Conselho Superior de Estatística a sua gestão apropriada. 
O Decreto-Lei no 182193 de 14 de Maio, fixa e actualiza o quadro normativo da classificaç~o 
portuguesa das actividades económicas (CAE-rev. 2). 
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Nesse sentido, a composição sócio-profissional da mão-de-obra local só 

muito modestamente traduz as especificidades locais, e isto, a acreditar que de 

facto elas existam em matéria de emprego. Exceptuando-se a distorção do terciário 

e a criação bovina, verifica-se que, nesta moderna ordem produtiva, as actividades 

repartem-se com uma configuração semelhante a qualquer outro espaço geo- 

económico menos perifCrico. Os espaços que são social e economicamente 

isolados são uma ficção do passado distante. 

Porem, à escala arquipelágica, a unidade C menos evidente que à escala 

insular e isto, particularmente, em matéria de emprego. Não custa admitir que as 

variações entre ilhas sejam tanto ou mais significativas como o sãio entre regiões 

portuguesas. É efectivamente o que se verifica com o peso dos grandes sectores 

22 
económicos de uma ilha para outra . 

Apesar da aparente unidade insular e regional, a diversidade das noves 

ilhas atlânticas que compõem o arquipélago C a nota dominante de maior relevo 

mesmo em termos de emprego. No entanto, em materia de emprego 6 mais 

admissivel que seja à escala própria de cada ilha que se delimita o espaço de 

oportunidades. É a esse nlvel que faz mais sentido ponderar as possibilidades de 

emprego do que num hipotetico mercado a nivel regional descontinuo. O mercado 

local configura assim um espaço próprio de oportunidade, limitada mas real2). Esta 

observação válida sobretudo para a população activa mais jovem não deixa de se 

reflectir ao longo da estrutura etária. Sinal de maior estabilidade e integração 

laboral, a tendencia de alguns indicadores como a taxa de desemprego apresentam 

22 
N o  âmbito do presente trabalho, seria descabido aprofundar a questão das diferenciaç6es 

entre ilhas. N o  entanto, esta constataçao ganha sentido em mais de um indicador. A titulo de 
exemplo colocam-se em anexo os valores da distribuiçao sectorial do emprego por ilha (anexo 
IV). 

23 Cf. Rolando Laland, Gon~alves,  alnsularidade e emprego: por uma sociologia do espaco de 
oportunidade", Lisboa, APS, Actas do VI Congresso Portugues de Sociologia, 2002. 
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em qualquer das épocas valores inferiores aos do continente português e as 

relações de trabalho menos tipificadas. 

Gráfico 10. Evolução das taxas de desemprego sexos separados na região ao 

longo da última d6cada. 

Nem o considerável incremento da actividade feminina contraria a regra 

de uma incidência diferenciada do desemprego entre os géneros. Bem pelo 

contrário, quanto maior é a taxa de feminizaçáo do emprego maior é o fosso 

diferencial entre homens e mulheres. Os valores tendencialmente sempre 

superiores no universo feminino devem-se a uma maior vulnerabilidade em razão 

de uma maior precariedade laboral e de um diferente posicionamento para com a 

actividade no seio do casal. A nível local, ocupam massivamente postos de 

trabalho na indústria transformadora conserveira e serviços de higiene e limpeza. 

O primeiro, como corolário da actividade piscatória dos homens e, o segundo, pela 

expansão de um tipo de oferta de emprego que converte funções domésticas numa 

rentabilizaçáo lucrativa de serviços à comunidade. Em duas décadas, a composiçáo 

sócio-profissional do arquipélago mudou muito em consequência da expansão e 
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proliferação de todo o tipo de prestaçáo de serviços em cujas fileiras as mulheres 

sáo chamadas a participar24. 

Pela sua posição e caracterlsticas, o arquipélago dos Açores cedo 

desenvolveu formas de autarcia económica que têm vindo a ser quebradas. Não 

por vontade própria dos habitantes locais mas como consequência dos fenómenos 

de difusão à macro-escala que na sua dinamita, com o tempo, alcança todos 

espaços por mais perif6ricos que sejam. É pois esta a leitura contextual que 

fazemos do arquipélago a partir de dois eixos sintéticos de evolução cruzada: a 

tendência de globalizaçáo que o submerge e a singularidade relativa ao peso da 

administração pública por contraponto à criaçáo de gado. Enquanto que esta ultima 

excluia a mulher do trabalho remunerado, a progressáo das actividades terciárias 

oferece-lhe agora a possibilidade de promoçáo profissional. Sáo também estas as 

linhas de enquadramento que se deverá0 ter presentes na orientaçáo da leitura dos 

dados acerca dos trabalhadores mais velhos. 

2. Activos com mais de 45 anos e envelhecimento sectorial diferencial 

É indubitavelmente uma populaçáo teórica que compde a análise a partir 

dos quarenta e cinco anos de idade e a unidade deverá ser procurada na 

identificação da situação perante o trabalho. Estamos conscientes do facto, aliás já 

anteriormente justificado. A idade cronológica é uma variável ordenadora de 

acontecimentos que serviu para definir uma periodizaçao: a da fase activa 

descendente. Ao acabarmos por aceitar uma linha de partiçáo, com base num 

critério métrico, estamos a fixar um limiar náo obrigatório mas comparativo 

24 
Gilberta Rocha, et alii, Situaçao das mulheres nos Açores, op. cit. 
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indispensável ao estudo. Efectivamente, na análise comparativa a questão essencial 

passa por se constitulrem universos que permitam avaliar os contornos dos 

fenómenos, como notou de forma pertinente Alain Girard: "uma investigação 

demográfica sobre não importa que grupo, s6 ganha verdadeiro sentido A luz de 

comparaçdes entre grupos diferentes, nacionais ou sociais"25. Mas náo será apenas 

na avaliaçáo demogriifica que a comparaçáo entre grupos ganha sentido analltico. 

Em vários outros domlnios, a partição e subdivisáo de efectivos revelou as suas 

vantagens de investigaçáo. 

Para albm dos 45 anos, as caracterlsticas dos activos sáo diferentes das dos 

grupos mais novos e diferentes também da média geral, como não podia deixar de 

ser; contudo, o que aqui importa realçar C que a ilação permanece válida para o 

percurso de vida, ou seja, para além desta idade a ligaçáo ao mundo do trabalho 

começa a mudar. Nao obstante ser diferente em termos de ciclo vital, tambbm o foi 

ao longo do tempo pela própria dinâmica de emprego e a remodelaçáo da ligaçao 

entre idade e actividade como decorre da análise a estrutura populacional que se 

efectuou no capltulo anterior. 

A populaçao portuguesa conta hoje 4,1 milhoes de indivlduos com mais 

de 45 anos, existindo nesse universo uma taxa de actividade de 38,2%, contra os 

45,7% de há cinquenta anos atrás. Isto 6, sem dúvida, um sinal de que esta parcela 

que, simultaneamente circunscreve o perlodo de retracçáo do activo, foi 

recentemente alvo de grandes mudanças. 

25 Cf. Alain Girard, aDernografia socialw in Ceorger Curvitch, Tratado de Sociologia, Vol. I, op. 
cit . ,  p.  377.  
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GrAfico 11. Taxas de Actividade Geral dos mais de 45 anos e respectivas proporções de 

trabalhadores na populaçSio portuguesa 1950-2001 

TX 45+ 

% activos 

Taxa B Ac 

i I 

ade 1 '  

Fonte: Censos de 1950 a 2001 

Cremos que, sintetizando o essencial, o gráfico releva em grande parte 

alguma riqueza na tendência de evolução. Através de um simples olhar 

retrospectivo sobre a evolução da parcela de trabalhadores com mais de 45 anos, 

verificamos que são eles, na essência, que mais directamente traduzem as 

alterações que se sabe terem ocorrido em termos de afectação do emprego às 

diferentes idades. Avaliando, uma vez mais pelos censos, os activos com mais de 

45 anos apresentavam sensivelmente a mesma expressão em 1950 e em 1991 mas 

a sua taxa de participação laboral era muito diferente, como se depreende de uma 

leitura dos valores. Em 1991, havia em cada 100 indivíduos com mais de 45 anos 

35 que se encontravam no activo quando no início do período de observação eram 

cerca de 42. A generalização do sistema de reforma por idade vem retirar 

trabalhadores de idade avançada do activo cumprindo-se, deste modo, os desígnios 

de direito ao repouso e de justiça social preconizados para com os mais velhos. 

Tudo leva a crer que a taxa bruta dos trabalhadores com mais de 45 anos tenha 
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atingido o seu limiar mlnimo em 1991 e, agora, deve manter-se nestes valores ou 

26 mesmo aumentar . 
No entanto, há medida que a taxa de actividade do grupo de mais de 45 

anos decai, a taxa bruta de actividade eleva-se, fenómeno resultante da subida dos 

nlveis de actividade feminina. Nesta perspectiva, as mulheres supriram em volume 

pelo menos a salda de trabalhadores de idade avançada. Esta constataçáo C tanto 

mais evidente se tivermos em linha de conta que a sua proporçáo conjunta (dos de 

mais de 45 anos) na massa de activos se tem mantido sensivelmente dentro dos 

mesmos parametros ao longo deste perlodo, o que nao deverá acontecer daqui 

para a frente e a inversa0 da tendencia já se anunciou, como se observa no censo 

de 2001. 

Assim, no tocante as actividades laborais e ao teor da composiçáo etária 

do emprego, a organizaçáo da modernidade afixa linhas modais de evoluçao 

relativamente claras qualquer que seja o contexto de leitura sócio-espacial ou a 

escala adoptada. A feminizaçáo, terciarizaçao e saneamento dos trabalhadores de 

idade avançada são tendencias e simultaneamente os principais factores de 

regulaçao dinamica sobre a estrutura de activos. O efeito conjugado leva a que 

num primeiro momento, como se viu, os indlcios de rejuvenescimento e 

subsequentemente, a parcela de trabalhadores com mais de 45 anos apresente 

maior homogeneidade de caracterlsticas etárias e maior simetria entre homens e 

mulheres. Mas se tal 4 verdadeiro numa visão global, o contraste que a 

diferenciaçáo sectorial introduz torna a composiç~o etária em termos de ramos de 

actividade mais problemática. Não temos dúvida que a variabilidade de situações 

26 
Claro que o cenário em que se elevaria mais ainda seria o de um aumento da idade mlnima 

de aposentação. 
27 

Relembre-se o diagrama esquemático da estrutura da populaçao activa global apresentado no 
capltulo anterior. 
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faz mais sentido e remete para a especificidade profissional tanto invocada em 

matéria de desgaste ou de requisitos técnicos. 

O facto é que, mesmo perspectivando globalmente, numa óptica de 

leitura estruturo-etária abrangente, não se envelhece profissionalmente do mesmo 

modo. Esta regra elementar é frequentemente esquecida. É, contudo, uma forte 

evidencia que, quando hoje, após anos de emigração intensa, de abandono dos 

campos e sangria de jovens do meio rural, se efectua uma leitura da estrutura etária 

não se é surpreendido com o facto da agricultura concentrar mais cinquentenários 

que activos antes da meia-idade. 

Crafico 12. Estrutura comparada dos activos do sector terclSrlo e de activos 

em Portugal em 2001 

O envelhecimento do meio rural 6 pois concomitante com o da agricultura 

nacional. Inversamente, as chamadas "novas profissdes" fervilham de efectivos 

mais jovens. É assim em qualquer escala de observação se para isso se tiver o 

devido cuidado em entrar em linha de conta com quantitativos suficientemente 

29 numerosos e passlveis de relatar esta regularidade . 

28 
Dada a sua reduzida expressa0 no conjunto da actividade e para uma leitura mais eficiente, 

foi necessário ampliar por dez este grupo de activos agrlcolas em todos os escalces etários 
mantendo-se, assim, a configuraçáo da estrutura. 
29 

Para esse efeito tivemos necessidade de proceder a alguns ajustes sobre a estrutura por grupo 
socio-económico que aqui apresentamos. Segundo a própria definiçáo constante dos conceitos 
anexos ao censo, o grupo socio-económico 'procura reflectir o universo da actividade 
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já se suspeitava existir um envelhecimento diferencial entre sectores; o 

trabalho não faz mais do que confirmá-lo. Comparativamente, o sector dos 

empregados, empresários e dirigentes comerciais30 apresenta uma estrutura mais 

jovem do que a que se observa no sector agricola - todos os ramos confundidos. 

A diferença de género fica também vincada, corroborando o que se disse acerca da 

terciarização e do emprego feminino. Mas o género feminino está também em 

maioria nos ramos relacionados com as profissdes intelectuais e cientificas, como 

se depreende da leitura do gráfico seguinte. 

Gr6fico 13. Estrutura de activos operarios e dos quadros t6cnicos e cientlficos em 

Portugal em 2001. 

económica sob o angulo da inserçáo profissional' e conjuga, para o efeito, 'as variáveis 
profissão, situação na profissão, e número de trabalhadores da empresa onde trabalha". 
Representam, pois, unidades estatlsticas de macro-agregaçáo a que se quer dar um significado 
social. Para facilitar e até viabilizar a comparação deu-se a mesma base A análise e ponderaram- 
se os activos dos diferentes grupos em funçáo dessa base. Assim, a base de fundo 6 a populaçáo 
activa de 2001 (pirâmide de fundo cinza) e a partir dessa tem-se a possibilidade de verificar 
como se comportam os diferentes grupos de activos perante a selectividade que os 
constrangimentos de emprego impóem. . - 
30 

A fim de se obter uma expressão estatlstica suficientemente significativa para a 
representação visual, entrou-se em linha de conta com a agregação dos principais grupos sócio- 
económicos. No  caso da agricultura, porCm, foram agregados assalariados agrlcolas, patraes e 
dirigentes do sector. Numa outra tentativa de análise, mantiveram-se separados dirigentes e 
patróes, por um lado, e empregados por outro, dado a convencáo de idade para a respectiva 
progressáo na carreira ou devido ao topo hierárquico representar, também ele, uma certa 
progressao na idade. A correlaça0 existe corroborando as expectativas que temos sobre a idade 
quando se entra em linha de conta com o lugar na profissáo. Aqui, por uma questão de slntese, 
apenas se apresentam os grupos em funçáo da agregaçao conjunta. 
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Se o operariado feminino é muito caracterlstico dos tempos modernos, a 

construção civil, a reparaçáo naval e automóvel e outras como a siderurgia 

contribuem decisivamente para a masculinizaçáo da indústria. A feminização das 

carreiras técnicas e cientlficas 6 todavia mais evidente do que outras relacionadas 

com operariado extra-fabril. Em parte pelos requisitos especlficos de certos ramos 

industriais ou em virtude das mais elevadas qualificaçóes dos mais jovens, ambos 

os ramos de actividade são globalmente dos mais jovens da estrutura de emprego e 

também tipicamente diferenciados quanto à expressão que neles tem homens e 

mulheres. 

Contudo, relembremos ainda que as diferenças sáo bastante esbatidas por 

"macro-sectores". Na ausencia de informação comparável por ramos de actividade, 

sao os próprios grupos sócio-profissionais que melhor dáo conta das diferenças. Se 

C facto que as regides portuguesas nao evidenciam médias de idade identicas dos 

seus activos, como se demonstrou no capitulo anterior, náo C menos verdade que 

entre ramos de actividade e grupos profissionais a variabilidade das diferenças 

medias seja ainda mais expressiva. Compare-se, por exemplo, o caso dos empregos 

agrlcolas com alguns ramos do terciário3', ou seja, simultaneamente os mais 

envelhecidos e os mais jovens. 

Este conjunto de indicadores aprofundam de forma quantitativa o que 

anteriormente se apontava, quer para a questáo das diferenças tendo em conta a 

natureza, quer para a posição que se ocupa na profissáo, sendo mlnima a diferença 

entre homens e mulheres. 

3 1 
Os indicadores dizem respeito somente ao conjunto nacional e à Regiao Autónoma, uma vez 

que os dados cruzados do grupo socio-económico, na sua repartiçao por idades, náo foram 
publicados ao nivel de ilhas. 
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Quadro 10. A mCdia de idades dos activos e proporçóes de mais de 45 anos por grupo 
socio-econ6mico em Portugal e Região Açores em 2001 

Fonte: Censo 200 1 

Independentemente da situação na profissão, os ramos agrlcolas e das 

pescas apresentam medias de idade consideravelmente elevadas. Note-se, porém, 

que uma das diferenças mais substanciais, a nlvel da região, reside precisamente 

aqui. Com efeito, o grupo dos assalariados agrlcolas e pescas apresenta na região 

uma média inferior em 7 anos ao que se regista para o nlvel mais alargado do 

conjunto nacional. As fracas oportunidades locais para jovens sem qualificações 

Grupos sóclo-económicas 

Os Mais Velhos 

PORTUGAL 
MBdia Pro or- 
Idades g d s  

50,9 42,8 

50,8 42,5 

51,l 44,7 
-- -- - 

Trabalhadores independentes do sector primario 

-- pp ----- -- 

AÇORES 
MBdla Propor- 
Idades çdes 

69,O 44,5 

68,l 43.7 

70,7 50, l  
- - - 

HM 

H 

M 
- 

54,2 45,9 

52,8 45,6 

57,6 48,9 
- - - 

50,9 47,l 

52,4 46,9 

45,9 50,O 

49,6 42,3 

53,5 47,3 

46,7 36,4 

34,8 21,6 

34,8 21,7 

34,l 20.8 

26.5 19,6 

29,4 24,9 

24,6 15.7 

20,4 11.6 

29,6 

Pequenos patróes do sector primario 

- - - - - - - - - - - - 

EmpresArios do sector primario 

- --- - - - -  - 

Prestadores de servlços e comerciantes Independentes 

Assalariados do sector primario 

O8 Mal8 Jovens 

Empregados administrativos do comhrcio e 

Pessoal das forças armadas 

i M 

HM 

H 

M 
- - - 

HM 

H 

M 

HM 

H 

M 

HM 

H 

M 

HM 

46,5 43,3 

46,l 43,l 

47,3 44,8 
- --- - 

45,5 43,8 

45,8 43.8 

- 
44,3 42,5 

45,l 43,4 

46,3 44,7 

44,2 41,8 

41,7 40.3 

41,5 40, l  

42,O 41,O 

36.9 34,8 

serviços I ti 

1 hI 
1 HM 

Operarios n8o qualificados 

37,8 36,3 

36,3 33,8 

34,6 30,4 
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-- - -- - 

terão em parte contribuldo para a captação de mão-de-obra mais jovem pelas 

actividades de criação e cuidado de gado de pasto. 

A ordenação que se possa fazer segundo estes indicadores, quer nos 

grupos socio-económicas, quer perante a situação face ao trabalho ou meio de 

vida, não traduzem diferenças significativas da macro para a meso-escala de 

observação e a região segue em tudo o modelo global. As regiões mais periféricas 

não deixam assim de se integrar de algum modo nas dinamitas nacionais e 

europeias. E, entre as modificaçóes mais marcantes da estrutura de activos, foram 

as mudanças sectoriais do emprego e particularmente aquelas que ocorreram na 

natureza das actividades terciárias que melhor exemplificam os rumos que as 

formas de viver tomaram em décadas mais recentes. Para o caso do arquipClago, a 

assimilaçao de hábitos de consumo e orientaçóes urbanas nas formas de viver 

acentuou ainda mais a propensa0 para a ampliação do terciário, o qual ostenta, um 

pouco por toda a parte, uma base de recrutamento bastante jovem. 

No fundo, o que os indicadores globais de actividade, segundo a idade em 

diferentes nlveis de desagregação, registam parecem ser resumlvel à questao fulcral 

da alteraçao dos hábitos e modos de vida que, mesmo por vezes nas ilhas de 

insignificante expressão estatlstica nacional, nos indicam que as diferenças entre 

espaços se esbatem, quase se extinguem. As actividades e as modalidades de 

trabalho ambicionadas já são por todo o lado as mesmas. O que é facto C que as 

formas de actividade correspondem cada vez mais ao que se procura e o que se 

quer (tanto em termos de trabalho como de produtos). Sabemos que o que se faz 

denuncia a forma como (e de) que se vive. Neste Clmbito, a idade tem pouca 

influencia. A idade s6 se constitui como um forte diferenciador tendo em conta a 

forma de viver, isto C, ou do rendimento do trabalho ou da pensáo. Mas essa é 

precisamente a ruptura mais saliente ente modos de vida que, numa óptica global, 

distingue produtivos de improdutivos quando na realidade há toda uma variedade 
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de situações e um programação da progressão dentro e fora do trabalho para alem 

dos quarenta anos. 

3. Modos de vida e de sobrevivência após os 45 anos 

O derradeiro desafio ao longo da idade parece ser a angariação de meios 

de sobrevivencia pessoal, familiar e social mas, simultaneamente, tam bem a 

criação de uma base de sustentação que permita a emancipação do trabalho. Essa 

poucos a conseguem. É facto que, como notou João Freire, a existencia de 

condições de autonomização face ao exerclcio profissional ou a posse de 

propriedade permite uma emancipaçao com a progressao na idade3*. Talvez por 

isso, o trabalho independente se apresenta tão 'envelhecido" ou pelo menos com 

maior peso dos mais velhos, a avaliar pela media de idades dos efectivos dessa 

modalidade. 

S6 há duas maneiras de ser patrao: ou se herda a empresa ou se constitui. 

Exceptuando o caso de legado familiar, representa um processo de promoção 

pessoal que leva o seu tempo. Em função da situação face ao trabalho, a 

distribuiçáo do universo dos mais de 45 anos revela precisamente que as mais 

elevadas percentagens dos empregadores e de trabalhadores por conta própria 

ocorre após os 45 anos. Existirá pois, em certos casos, uma mudança da situação 

profissional com a idade ou seja, muitos dos trabalhadores por conta de outrem 

estabelecem-se por conta própria. Esta revelação não surpreende, sabendo-se que a 

possibilidade existe e está reservada a um pequeno grupo que reúne as condições 

para tal. 

Expressão de autonomia na condição de trabalhador, a actividade exercida 

por conta própria abarcava, no último censo, 6,3% da populaçáo empregada e 

3 2 
loáo Freire, O trabalho independente em Portugal, op. cit. 

34 1 
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desses profissionais 52,3% tinham mais de 45 anos. Já os empregadores, categoria 

em franca ascensão reagrupa 10,3% dos activos. Comparativamente, na categoria 

por conta de outrem, 28,6O/0 do total têm menos de 45 anos. Apesar das grandes 

mudanças no mundo do trabalho, o assalariamento permanece a condição de vida 

para uma parcela significativa dos efectivos activos em território nacional. 

CrAfico 14. Distribuiçao dos activos com mais de 45 anos e com menos de 45, segundo a 

situaçao na profissao na populaçao activa portuguesa em 2001 

I 

I Empregadores TC P TFNR TCO Outros 1 

Fonte: Censo 200 1 

Mas se globalmente considerados os empregadores com pessoal ao serviço 

e os trabalhadores por conta própria representam conjuntamente 16,6%, a verdade 

6 que a diferença antes e depois dos 45 anos 4 muito significativa passando de 

12,8% para 24,7%. O trabalhador assalariado por conta de outrem pode inclusive 

ter outras situaçdes que mais tarde virá a assumir em exclusivo. No entanto, a 

multi-empregabilidade permanece sem dúvida um fenómeno de diflcil avaliação. 

A predominância dos escaldes etários mais velhos em categorias com 

maior pendor de autonomia face ao exercicio profissional confirma aquilo que já 

os dados globais indiciavam, ou seja, uma incidência diferencial segundo a 
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modalidade de relação com o trabalho, muito à semelhança do que se verificava 

entre sectores e ramos de actividade. 

Em termos sociais, o facto do envelhecimento ser mais marcado na 

categoria dos trabalhadores por conta própria não acarreta os mesmos problemas 

de gestão pública que coloca a gestálo das idades de uma estrutura de trabalho 

subordinado ou dependente. Efectivamente, e de admitir que uma diferença media 

tão cavada seja sinal de opção por uma continuidade laboral, mudando-se de 

condição e, logo, muitos dos trabalhadores por conta própria (TCP) transitaram de 

uma carreira assalariada por conta de outrem. A observação de um esvaziamento 

relativo dos trabalhadores mais velhos no regime de trabalho assalariado não 

indica sempre a sua saida do activo. Para cerca de 1O0/0 dos casos a continuidade 

passa por uma mudança de condição perante a actividade económica. 

Quadro 11. A media de idades nos activos por condição perante a actividade económica 

em Portugal, Região Açores e S. Miguel 

Fonte: Censo 200 1 .  

Os trabalhadores familiares não remunerados são, regra geral, uma 

categoria residual e os mais jovens no conjunto. Este facto revela tratar-se de uma 

Principal meio de vida PORTUGAL 

37.8 

38.1 

37.6 

43.5 

44.1 

42.2 

46.0 

46.4 

45.4 

44.2 

39.2 

46.6  

39.4 

39.2 

39.7 

Trabalhador por conta de outrem 
HM 

H 

AÇORES 

35.8 

35.9 

35.7  

41 .!i 

41.1 

40.6  

43.1 

43.4 

42.1  

29.1 

24.2 

39.1 

38.6 

39.9 

37.3 

M 

j HM 
Empregador 1 H 

M 1 ,,H 
Trabalhador por conta pr6pria I H 

M / HM 
Trabalhador Familiar não remun. i H 

I M  i 
1 HM 

Outra situação H 

SAO MIGUEL 

35.1 

35.1 

34.7 

41.2 

41.8 

39.0  

42.6 

43.0  

40.0 

27.4 

24.1 

37.4 

38.2 

39.5 

37.0 
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situação transitória de iniciação ao trabalho ou forma de ocupação de inlcio de 

vida activa, aspecto particularmente saliente à escala insular. Em tudo o resto as 

observaçdes seguem uma curva tendencial de normalidade, independentemente do 

universo. Não hA, assim, tanto na variação entre categorias ou entre universos 

qualquer incongruencia com o que se tém vindo a afirmar. Os que vivem de um 

trabalho assalariado são, em regra mais novos, qualquer que seja a escala 

considerada. As modalidades não assalariadas são muito menos incompatlveis com 

a situação de reforma, em que a salda do activo acontece muito mais tardiamente. 

Muitas das vezes as situaçdes por conta própria convertem-se, mesmo, num 

projecto de reforma. 

A mesma conclusão se retira da leitura dos dados em função da origem dos 

rendimentos, em que se percebe que os rendimentos de propriedade ou de 

empresas sao, regra geral, uma conquista da idade avançada. Uma proporção 

muito significativa de individuos que vive de rendimentos de propriedade ou de 

empresas tem já mais de 45 anos: 80,2 O/O no conjunto do pals e 76,4O/0 nos 

 ores)'. Os empregadores são em media cerca de seis anos mais velhos que os 

trabalhadores por conta de outrem. 

Apesar da expressão estatistica reduzida, uma leitura de rigor abre tambem 

perspectivas quanto às formas transitórias de subsistencia. Efectivamente, repare-se 

que o grupo dos que auferem o subsidio de desemprego ou o subsidio por acidente 

ou doença profissional tem uma média de idades já bastante elevada. 

33 
Mesmo no grupo com mais de 45 anos de idade é quase inexpressiva a parcela que vive de 

rendimentos em Portugal, nao ultrapassando os 1 ,2%.  
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Quadro 12. Media das idades dos activos e proporções com mais de 45 anos na população 
com mais de 15 anos, por principal meio de vida34, em Portugal e Açores 

Considerando que na situação de procura do primeiro emprego não é 

atribuido e que, tal como o subsidio de doença, pode colmatar o hiato na ausência 

AÇORES 
Media Proporçbes 

36,8 24,5 

3 7,l 26,2 
36,2 21,4 

55,4 74,6 

53,l 69,9 

57,9 79,7 
-- -- - - -- - - 

35,O 23,9 

3 7,O 31,8 

33,l 16,8 
-- - - - - - . - - 

49,8 66,8 
50,l 67,4 

49,2 65,8 

38,s 37,7 

36,8 35,6 

39,4 38,8 

40,l 32,2 

42,g 42,6 

39,s 29,7 

67,3 66,8 

GG,3 62,8 

68,2 70,3 

38,9 33,l 

33,8 20,4 

42,5 42,3 

32,9 25,O 

21,2 2,s 
36,4 31,8 

42,G 40,7 

41,4 38,3 

43,7 43,O 

de uma outra qualquer forma de rendimento antes de ser atribulda uma pensão, 

PORTUGAL 
Media Proporçbes 

38,9 31,6 

39,3 33,2 

38,5 29,6 

56,9 80,2 
78,9 :;:i 81,4 

- 

42,9 47,8 

45,2 55,9 

41,2 41,4 
-. - - - - - - - - 
4 8 , ~  62,6 

48,4 63,6 

47,9 61,6 

41 ,6  43,3 

38,3 36,6 

43,2 46,6 

43,4 43,s 

43,3 43,7 

43.5 43,4 

68,6 72,8 

67,9 70,4 

69,2 74,7 

43,4 43,9 

39,O 33,6 

46,5 51,3 

32,7 26,6 

22,3 4,O 
37,l 36,O 

45,3 47,6 

44,l 45,2 

46,4 49,9 

Principal me10 de vida 

Trabalho :- Rendlmentos da proprledade e HM 
da empresa 

-- -- I i 

compreende-se que os seus beneficiários tenham em media 48,2 anos a nlvel 

Subsldlo de desemprego 

-. - -- - - - - - - - - 
Subsldlo tempordrlo por 

acldente trabalho ou doença 
proflsslonal 

- 

Outros subsldlos temporhrlos 

34 
C o m o  se depreende d a  própria denominaçao, p o d e  existir outro meio  d e  v ida o u  mais d e  

uma fonte d e  rendimento.  Para aqueles q u e  v i v e m  d e  pensão o u  d e  reforma, optou-se por  
incluir  os indiv iduos c o m  mais d e  65 anos d e  idade. 

HM 
H 
M 

. - - -- 

HM 
H 
M 

HM 
H 

I M 

Rendlmento mlnlmo garantldo HM 

j H 

I M 
Pensão / Reforma HM 

i H 

I I M 

Apolo Soclal 
HM 

' H 
1 M 

A cargo da famllla j HM 
H 

1 M 

População com mals de 15  anos I HM 
I H 

1 M 
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nacional e cerca de 50 anos na Região. Acresce ainda que a media das idades dos 

reformados se encontra, por circunstancias diversas e antecipatórias deste tipo de 

prestação, relativamente baixa. 

Mas a alteração de estatuto perante o trabalho, por muito significativa, 

nem sempre representa uma mudança de modo de vida, por ser do trabalho que se 

continua a depender. Também nesta óptica, a maior ruptura acontece na transição 

para a dependência do pecúlio da pensão de reforma em substituição do salário 

que constitui a fonte de subsistência para 52, 6% da população portuguesa com 

mais de 15 anos e de cerca de 39% da faixa que conta mais de 45 anos, com uma 

substancial variação entre os generos, sobretudo, a partir dos quarenta anos. 

Assim, quando procuramos saber qual a forma de vida após os 45 anos, 

verificamos que nos dias de hoje é ainda o trabalho que constitui o principal meio 

de vida para os homens nesta fase de vida. No  global, a partir desta idade tanto se 

vive da reforma que se obtem por idade como da base de sustentaçáo que e o 

trabalho, mesmo se a pensáo de reforma constitui o meio de vida mais tlpico das 

mulheres. Compreensivelmente, a diferença entre sexos 6 significativa dada a 

retracção mais precoce da mulher para a esfera domestica. Precisamente por isso, 

cerca de 20% das mulheres vivem a cargo de um membro da famllia e a nlvel 

insular essa percentagem sobe, sem grandes surpresas, para 35,S0/0. 

Raramente se consegue viver de rendimento de propriedades e de 

algumas outras situaçdes menos tlpicas. No  entanto, o Estado nomeadamente 

através da segurança social constitui ainda o garante de vida para uma parcela 

muito significativa que recobre cerca de 44% dos efectivos nacionais com mais de 

45 anos (45,5% nos homens e 47,2% nas mulheres). 
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Quadro 13. Dependencia relativa do principal meio de vida em Portugal, Açores e São 
Miguel, após os 45 anos 

A variaçao entre universos continua a relevar o contributo explicativo dos 

mesmos factores que anteriormente se apontaram, tais como o menor peso da 

actividade feminina e menores encargos com a idade mais idosa. Numa população 

como a de S. Miguel, ainda tendencialmente muito jovem quando comparada no 

todo nacional, at& o grupo dos mais de quarenta e cinco traduz uma maior 

dependência do trabalho, quando - relembre-se - as taxas de actividade global 

são menores. Mais uma vez, entre escalas diferentes, s6 uma grande minúcia 

permite discernir diferenças significativas também neste tipo de distribuição. 

Para além da constituição etdria dos diferentes grupos, a progressáò nas 

profissões - de que a carreira é uma noção difusa - apresenta certamente 

desfasamentos e particularidades importantes de uns grupos para os outros. 

Efectivamente, as qualificações e a consolidação da posição profissional é o 

Prlnclpal me10 de vlda 

HM 
Trabalho M 

M 

HM 
Rendlmentos da propriedade e da 
empresa 

M 

HM 
Subsidlo ou Apoio de qualquer tlpo M 

M 
p~ 

HM 
Pensáo I Reforma M 

M 

HM 
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M 
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Outra sltuaçllo M 

M 

ACORES 

34,9 
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20,O 
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3,l 
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1,9 
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39,8 
52,2 

29,7 

112 
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1 t l  --- 
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4,3 

4,l 
41,5 

39,6 

43,l 
-- 
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1,l 
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1,5 

2,5 

SAO MIGUEL 

35,4 

55,5 

19,4 

O,8 

0,8 

0 ~ 8  
3,6 
3 

3,3 
38,8 

37,7 
39,7 - ----  - - -  

20,2 

1,2 
35,5 

1 2  

1,8 
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resultado dos anos decorridos transcritos em percurso de trabalho e dai a idade 

mais elevada dos grupos de quadros dirigentes e patróes. Viu-se que, no plano das 

formas de vida, as diferenças atenuam-se entre universos espaciais que julgarlamos 

distintas ou muito distantes. O grupo dos que têm mais de 45 anos ja passou 

contudo por outras situações, outras experiências de relação com o trabalho em 

que se conta, por exemplo, o desemprego. O que de facto parece distinguir mais as 

geraçóes, entre outras coisas, e aquilo que vivem e o tempo que dura, ou seja, as 

experiências passadas e as trajectórias marcadas por periodos forçosamente 

diferentes do ponto de vista da relação com o trabalho. 

4. As condicionantes da idade em Portugal no período mais recente 

A mudança acontece todos os dias e C talvez inútil dizer-se que as 

alteraçdes de posicionamento, nomeadamente nos quadros estatlsticos da 

populaçao activa que referimos, contemplam resultados de transformaçdes 

profundas ocorridas na sociedade portuguesa na segunda metade do século XX. Por 

isso mesmo, nao correremos grande risco ao apontar que por detrás dos sinais de 

crescimento do terciário se vislumbra todo um processo de alteraçóes socais, 

profissionais e conjunturais de que o impulso no desenvolvimento da classe média 

será talvez das manifestações mais sentidas". Efectivamente, a par das 

transformações familiares, muito relacionadas com a integração das mulheres 

directamente no mercado de emprego, assistiu-se também a uma melhoria dos 

niveis de vida e à promoção dos indices de escolarização. Certo é que a 

emergência de novos agentes económicas (empresários individuais, accionistas, 

35 
Cf. António Barreto, A situaçao social em Portugal, op. cit. pp. 65 e segs. As classes sociais 

foram durante muito tempo um campo que extravasou da problemática social e ate do 
afrontamento intelectual que 6 feito relativamente A leitura sobre a estrutura de desigualdades. 
Por isso, seria erróneo tomar o conceito pelo pendor analitico ou ideológico que lhe 6 
conferido na teoria da estratificaçao social. Apenas deverá ser aqui retido, como o próprio 
autor o menciona, enquanto 'valor de referencia". 
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redes de distribuição alargada, gestores financeiros ou imobiliários) e de novos 

actores sociais (grupos de defesa e de pressao, instancias de apoio social e técnico, 

por exemplo), com inegável relevo na esfera do quotidiano, torna evidente que a 

sociedade portuguesa se esforçou por convergir para os padrões que se observavam 

já antes noutras sociedades ocidentais e, particularmente, no espaço europeu onde 

se integra enquanto referencia maior. Mas nem o aperfeiçoamento dos sistemas de 

protecção social e das leis do trabalho, tanto discutidas na actualidade, nem a 

promoçáo de outros nlveis de bem-estar impediram a ampliação das desigualdades 

sociais, a começar pelas que decorrem do estatuto de trabalhador consoante a 

forma e o teor de exercicio profissional. As profissões e actividades em decllnio 

concentram, à priori e numa visão de conjunto, a maioria dos assalariados com 

mais de 45 anos. 

Uma das principais consequencia da forte incidência da emigração nas 

actividades tradicionais, que se verificou tanto a nlvel do pals como nesta regiáo, 

embora de destinos diferenciados, terá sido o relativo envelhecimento dos 

efectivos em sectores, já em si, dos mais carenciados da economia, como as 

pescas, a actividade agrlcola e a indústria tradicional. 

Estamos ainda perante as gerações que mais directamente testemunharam 

o fenómeno migratório, quer por estarem próximos de quem partia, quer pela 

própria experiencia que manifestam na procura de trabalho em espaços 

longlnquos. Efectivamente, poucas motivaçdes haverá a incentivarem tanto a 

mobilidade populacional como as que sabemos existirem por detrás das alterações 

do mercado de trabalho em certas regiões do globo36. Jd o dissemos, os Açores 

foram tradicionalmente (e continuam a ser) flagelados pela salda de mão-de-obra 

em idade activa. Desponta frequentemente nas narrações dos entrevistados o 

dilema do não ter partido: 'se na altura tivesse emigrado, hoje podia estar 

-- - 

36 Veja-se, entre outros, John A. Jackson, Migracdes, Lisboa, Escher, 1991. 

349 
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melhor .... mas olhe fui andando por cá" (Belmiro, 56 anos, pedreiro) ou de não ter 

ficado: 'sabe, sentia que devia sair daqui para procurar melhor futuro, não me dei 

por lá muito bem mas ainda foram 15 anos de 'Peace work' numa fábrica de 

calçado na America" (Maria da Glória, 67 anos, operaria reformada). Sao registos 

que a memória retem do essencial na relação com o trabalho, o qual atesta marcas 

da progressão vital. Nelas encontramos muito em comum quando confrontamos as 

geraçdes. 

As geraçóes dos anos quarenta e cinquenta, cuja juventude não foi, salvo 

raras excepçdes, passada nos bancos da escola mas em 'trabalho à jorna" ou em 

iniciativas suas para obter a emancipaçáo financeira necessária e constituir famllia 

que tinha por base essa condiçao, veem-se actualmente confrontadas com as 

perspectivas de salda. Testemunharam ainda a elevaçao progressiva da idade 

37 
mlnima para trabalhar, concomitante com a elevaçáo da escolaridade obrigatória , 

que náo os atingiu a elas próprias mas sim aos seus filhos que mantiveram durante 

mais tempo a estudar e, sobretudo, num modo de vida que os distancia agora 

(geração dos filhos) mais que outrora do mundo do trabalho. Nesse sentido, 6 

admisslvel que a relação que os cinquentenários mantem e consolidaram com o 

trabalho e o emprego seja de uma outra ordem, diferente daquela sentida pelas 

geraçdes mais novas ou mais velhas. 

37 
O articulado de leis que estabelece, actualmente, que os menores de i 6 anos não podem ser 

admitidos a prestar trabalho, fixa tamb6m as condições de excepçao e a escolaridade 
obrigatória, nomeadamente, o artigo 122O n.O 4, na redacção que lhe 6 dada pelo artigo l 0  do 
Decreto-lei n.O 396191 e do  artigo 1.O da Lei n.O 118199, determina-se que os menores com 
idade igual ou superior aos 16 anos que não tenham concluldo a escolaridade obrigatória, 
podem prestar trabalho apenas em regime parcial, desde que obtenham a autorização dos pais e 
tenham matricula em estabelecimento escolar. As convençóes da OIT que fixam a idade mlnima 
a que Portugal aderiu para o emprego de menores no trabalho nocturno datam de 1932 e no 
trabalho marltimo de 1960. No  regime jurldico do contrato individual de trabalho que teve 
sucessivas actualizações, a idade mlnima passou de 12 anos, ainda em 1969, para os 16 anos 
actualmente. Mas, como se sabe, as leis do trabalho regulam apenas o trabalho subordinado ou 
autónomo, isto 6, em regime de prestação de serviços e o facto de existir legislaçao especlfica 
acerca da idade minima legal, nao erradicou completamente o trabalho precoce. 



Capitulo MI 

-- 

Quando nos debruçamos sobre a parcela dos activos, a que respeita à 

partiçao etaria que construlmos e sobre a qual se alicerça o estudo, o que nos vem 

à memória 6 que, em termos geracionais, estamos perante indivlduos que se 

encontram em fase avançada do seu percurso profissional. Constituem o feixe de 

geraçdes em situação laboral e familiar relativamente consolidada e a caminho de 

formular novas perspectivas de vida com vista à sua retracção do activo, pelo 

menos para aqueles que ainda lá permanecem38. Mas trata-se, no essencial, de um 

vasto conjunto de gerações de homens e mulheres que começaram cedo a sua vida 

activa, num tempo em que o pais tinha um sistema de segurança social incipiente. 

Mas numa altura também em que as diferenciações sociais eram talvez mais 

cavadas e o abismo entre profissionais mantido pela acção do corporativismo, 

numa sociedade de ordens e de estatutos vincados com expressa0 vislvel sobretudo 

no campo ~aboral'~. No concreto, as lutas do mundo laboral (em particular de 

certos grupos fabris) que se inicia muito antes de Abril de 1974~'. constitui uma 

reivindicaçao igualitária pelo menos no plano dos direitos mais básicos do trabalho 

e na promulgaçao de medidas de normalização. E, a esse nlvel, a dimensao 

temporal da prestaçao de trabalho4' e a consagração do direito ao repouso 

constituem das generalizaçóes de mais profundas implicaçóes colectivas e 

padronizadoras do uso do tempo individual que parece, ao que tudo indica, 

conferir uma tenaz uniformização aos modos de vida entre espaços mesmo 

distantes. 

3 8 
Inclui  o conjunto de gerações que, actualmente, perspectivam a retracçao d o  activo. 

39 Maria Filomena Mbnica, Artesdor e operdrios, ICSIUL, op. cii. 
40 

Obviamente que este aspecto devera ser geográfica e profissionalmente circunscrito a zonas 
de maior ou  menor incid&ncia e concentraçao operaria. O distrito de Setúbal, por exemplo, 
encontra-se entre aqueles em que as lutas sociais elegem o quadro das empresas como centro 
nevrálgico da contestaçáo que inevitavelmente alastrou para as ruas. Cf., entre outros, Carlos 
Vieira de Faria, Novo fenómeno urbano na aglomeraçiío de Setúbal. Ensaio de sociologia 
urbana, Lisboa, Asslrio e Alvim, 1981, D. 80. . . 
4 1 

f esta que inclusive permite a sua avaliaçáo e equivalente retribuição. 
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5. Continuidade e mudança da relaçao com o trabalho 

Numa primeira análise, e em parte devido à maior padronizaçao das 

actuais categorias da recolha estatlstica, notamos que as tendências contidas nos 

indicadores de actividade sáo os mesmos tanto a nfvel nacional como regional. 

Num movimento que se difunde a partir dos espaços mais centrais e mais 

desenvolvidos, a difusáo de uma nova relação com o trabalho, juridicamente 

enquadrada e socialmente valorizada, a que chamamos emprego, estende-se, 

pouco a pouco, a todos os espaços e grupos, embora com ritmos diferenciados. As 

taxas de actividade feminina ainda permanecem mais baixas na regiao, mas sáo já 

o reflexo de uma assimilaçáo económica e social que anteriormente náo se 

verificava. 

Náo podemos esquecer que a representaçao e apreensáo estatlstica 

condiciona, e em muito, os quadros de interpretaçáo e de representaçáo politica de 

uma determinada realidade económica e social. A concentraçáo da actividade num 

perlodo activo cada vez de menor duraçáo é uma imagem que raramente 

corresponde A realidade dos factos. Evidentes em certos meiot2, as mudan~as de 

condiçao perante o trabalho são, regra geral, a consequencia de uma organização 

tripartida da existencia em fases de vida distintas. 

Estudos há, que confirmam que a "idade é percebida como um 

determinante negativo na vida profissional' ". Tendo em conta a selectividade 

perante o emprego, esta afirmação é verdadeira. No  entanto, a distinção entre 

trabalho e emprego permite-nos afirmar que é essencialmente perante as normas de 

partilha instituldas ao nlvel do emprego que o processo de envelhecimento se 

42 Cf. Vitor Pereira da Rosa e Salvato Trigo #Da insularidade açorianidade: Algumas 
reflexões" in Arquipelago serie ciencias sociais, no 2, Ponta Delgada, Universidade dos açores, 
1987, PP. 187-201 . . .  

43 Cf. Danielle-Riverin Simard, "Travailler A quaranfe ans : le remodelage de Ia vie 
~rofessionnelle", Recherches sociographiques, XXVIII, (I0) 1987, pp. 29-57. 
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reflecte mais, como teremos oportunidade de verificar. A preocupaçáo em 

caracterizar os activos a partir dos 45 anos de idade deixa perceber que os modos 

de vida se alteram profundamente com a idade. Se, como vimos, a expressão de 

certas categorias de relação com o trabalho - tal como empregados ou patrões -, 

eram minoritárias, na distribuiçáo geral, a verdade é que elas adquirem mais 

expressão a partir de então, sobretudo, como consequencia da autonomização 

profissional por conta própria, ou pelo facto de poderem viver de outros 

rendimentos que náo apenas os do trabalho. 

GrAfico 15. Comparaçao da situaçao dos activos com mais de 45 anos e menos de 45 anos 

por modalidades de relaçao com o trabalho, em 2001 

i Empregadores TCP TFFJR Outros 
I 1 0-45 anos 0 1 4 5  a;: 1 

Importa, porém, reter que, depois da meia-idade o trabalho continua, 

enquanto que o emprego pode cessar. Tanto no global como à micro-escala, 

trabalhar para além dos quarenta anos não é, certamente, a mesma coisa que 

trabalhar aos 20 ou aos 30 anos. Nem poderia se-\o. Para alem deste limiar 

simbólico (middle age), a gestão das carreiras e dos projectos de trabalho far-se-á, 

por um lado, tendo uma referência profissional mais alargada e, por outro, uma 

perspectiva de futuro mais A idade do trabalho é um perlodo 

bastante longo cuja segmentaçáo individual é igualmente necessária para se poder 

44 Danielle Reverin Simard, *Le rernodelage de Itideniit6 professionnelle", iechercher 
sociographigues, op. cit. 
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pontuar referencialmente o percurso activo. Cada indivlduo percepciona, a seu 

modo, a sua trajectõria no activo. O facto de se ter em comum uma pertença activa 

coloca-nos numa posição semelhante quer face à questão da actividade, quer 

quanto à utilização do tempo e, ainda, face às expectativas de progressão no activo 

- e mesmo para além dele. A ideia de geraçdes que se sucedem e a de ciclo activo 

tem-se constituido habitualmente como noções-chave para se fixarem as 

caracterlsticas do meio-tempo laboral na extensão global que lhe t! dedicada4'. 

Nem sempre 4 posslvel fixar-se o meio-tempo de vida profissional e o activo, tendo 

apenas em conta a duração total da actividade. Ora aos 45 anos, essa não 4 

conhecida, mas quando muito esperada e, eventualmente, programada. A 

importancia da actividade principal é que permite, regra geral, relevar a trajectória 

passada, a qual está bem presente na etapa do ciclo de vida activa. 

Efectivamente, quando procuramos o que liga ou reagrupa os 

trabalhadores depois dos 40 ou 45 anos, chegamos à conclusao de que é um 

passado de trabalho e a procura de uma melhoria de vida que, na maior parte dos 

casos, ainda perdura. Sao vidas cruzadas com a emigração, o desemprego, o 

divõrcio, a viuvez etc. Enfim, a sorte de uns ou o infortúnio de outros na afirmaçao 

das singularidades dos percursos de trabalho. Relata-nos (secretamente) Marcelo 

(vigilante, 52 anos) : 'sim, vivo em comunhao de cama e mesa ... mas sabe já casei 

duas vezes antes ... agora continuo casado sem papel'46. E, entre as peripecias do 

estado civil, o trabalho assume ainda um lugar de destaque para a sustentação 

pessoal e constituiçao da famllia: "bem, o que me valeu foi estar sempre 

empregado, senão nem as mulheres me queriam/" (idem). 

45 
A caracterizaçao dos trabalhadores de meia-idade i6  tem largos antecedentes. Neste estudo, 

procuramos sobretudo a caracterização dos activos mais velhos, que correspondem, para n65, 
pelas razões invocadas no capitulo V, A s  faixas geracionais para além dos 45 anos. 

Depoimentos de entrevistados recolhidos de acordo com a programação de informação por 
questionário. 
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Muitas das mudanças nas trajectórias pessoais são compreenslveis à luz de 

transformaç2)es conjunturais recentes, podendo mesmo enquadrar-se a anterior 

narraçálo num quadro de maior liberdade na escolha do conjuge ou no primado 

individual sobre as determinantes normativas. Obviamente, a continuidade da 

actividade e, sobretudo, a capacidade de reconversão profissional ou a 

adaptabilidade a novas situações dependem, em muito, dos recursos conseguidos 

no plano do emprego. Para tal, as condiçbes sócio-culturais, as experiéncias e 

qualificaçoes técnicas adquiridas, jogam mais do que a idade. 

Cremos que a permanencia no activo para além dos 45-50 anos se torna, 

hoje, no mlnimo, mais incerta do que outrora. Mas incertas sáo também as formas 

de permanéncia e, sobretudo, as modalidades futuras de trabalho quer para os 

activos actuais quer para aqueles que pretendem continuar uma qualquer 

actividade, mesmo aposentados ou em "regime aliviado de trabalho" ou exercendo 

por conta própria. 

A grande questão da actualidade não é saber se o emprego se tornará mais 

instável, pois disso já não restam dúvidas. Interessa, sim, saber onde irá 

desembocar a nova geografia do reordenamento normativo e legislativo, regulador 

da prestaçáo de trabalho subordinado, ou ainda, qual o limite desta tendencia e 

suas repercussões sobre as expectativas de carreira. Efectivamente, as modalidades 

de trabalho temporário, ocasional e intermitente - ou mesmo de teletrabalho - 
rompem com as expectativas que, tradicionalmente, se tem acerca da progressão 

na carreira e da retracção activa. Tais modalidades sao de diflcil avaliação, na sua 

extensão e frequencia, com os actuais dados estatisticos. Não se dispõe, 1 
actualmente, de indicadores seguros, pelo menos quanto ao formato da estatistica 
F 

oficial da populaçáo activa, acerca das modalidades contratuais e regime de I"- 
\ prestação de trabalho. 



Capitulo MI 

- - 

Sabemos que a configuração do trabalho, mesmo desenvolvido no quadro 

da empresa, deverá passar a ostentar, a pouco e pouco, um outro tipo de atributos. 

É de esperar maior fluidez tanto no perfil temporal da contratação como na forma 

de vinculo juridico. As alterações no desenho das carreiras, que até aqui ainda 

apresentavam um certo grau de estabilidade relativa, parecem inevitáveis. Daqui 

em diante, a forma de encarar o avanço na idade torna-se mais problemática, sem 

quadros de refer&ncia estáveis. No entanto, parece ser pouco provável que as 

implicações sobre as carreiras se limitem apenas a aspectos formais. Existem 

prenúncios objectivos a esse respeito que podemos desde já perspectivar. Cremos 

que, em numerosos casos, a percepçao das mudanças que se avizinham na esfera 

do trabalho sao percebidas, no universo dos trabalhadores em fase avançada de 

carreira, como remotas para o seu caso pessoal. O mesmo é dizer que nao esperam 

ser por elas atingidos. Há, contudo, receios fundamentados quanto A permanencia 

no activo com a idade. 

O problema das mutaçdes na relaçao, modalidade e vinculo do trabalho 

subordinado - ou ainda nos contornos do trabalho autónomo - torna mais 

premente a passagem de uma análise censitária a uma amostra estratificada. Quer a 

nlvel nacional quer regional, afigura-se-nos necessArio esclarecer a questão das 

expectativas e dos projectos que ainda animam os trabalhadores mais velhos e que 

os dados anteriores não revelam, nem poderiam 

Fazendo f6 na normalidade e no desfasamento temporal em que se 

repercutem espacialmente as mudanças de fundo, como são, por exemplo, as de 

teor laboral, os Açores serao visados, ainda que mais tardiamente, com uma 

intensidade igual ou superior à observada noutros espaços. Os regimes e as 

trajectórias de exerclcio profissional apresentam algo em comum, 

independentemente da escala que, como se viu, transparece para os quadros 

quantitativos relativos a certos indicadores de emprego em Portugal. O trabalho 



não subordinado está mais propenso a relevar indices elevados de envelhecimento 

em razão quer da sua maior permeabilidade a esquemas de centrifugação activa, 

quer por comparação com outras modalidades de situação perante o trabalho. No 

entanto, trajectórias e percursos são aspectos que os censos não permitem 

confirmar. Tornando-se por isso necessário o recurso a outras fontes. 
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CONCLUSÃO DA SEGUNDA PARTE 

Toda a investigação sociológica se pauta pela procura de relaçOcs entre 

I variiivcis na complexidade da vida social . Não desconhecemos que as variáveis de 

quc? tratamos foram jii, por mais de uma vcz, alvo de abordagens. Mesmo as 

prc?o<:upaçí)es sociais decorrentes da relação entre idade e trabalho jJ não são 

2 totalm(?nte originais . Mas a precariedade das construções tehricas impoe uma 

3 constante reformulaçáo de modelos explicativos . A produção de conhecimentos 

4 
válidos constitui o próprio fundamento da edificaçáo científica . De acordo com 

esta convicçáo, procurámos fixar orientações susceptíveis de abrirem novos 

espaços de questionamento acerca de uma relação vital como a que existe entre a 

idade e a actividade. Se num primeiro momento se discutiu a abrangência do tema, 

agora procurou-se esclarecer a envolvente demográfica quanto às implicações que 

I 
Cf. Luc Van Campenhoudt, Introduction d I'analyse des ph&norn&nes sociaux, Paris, Dunod, 

2001.  
2 

Como se referiu, foram colocad,is desde os anos 40  até por autores da Sociologia do trabalho. 
3 

Cf. 1. Eduardo carvalho,' Metodologia do trabalho cientlfico, Lisboa, Escolar editora, 2002, 
pp. 85 e segs. 
4 

Cf. jP.in Fourastié, Les conditions de I'esprit scientifique, pp. 142 e segs 
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projecta no seio da população activa. Retivemos da primeira parte, que tanto a 

relação de emprego como a idade, em si, constituem, no plano individual, eixos 

estruturantes da arquitectura temporal, isto é, da forma de utilizar o tempo de vida. 

Em virtude da sua capacidade segmentadora, a idade revelou-se uma variável 

sobejamente discriminante dos estatutos, das situações e das posições sociais. 

Efectivamente, muitas das diferenças que as vivências hoje ostentam actualizam 

valores do tempo presente; traduzem modos de vida contrastantes e supletivos dos 

estatutos do trabalho. 

A relação e a implicação analitica, num dado momento, entre o conjunto 

de activos e a configuração da fase activa adulta não deixam dúvidas. Em virtude 

de remeter para uma condição e um estatuto, o periodo activo permite reagrupar, 

teoricamente, todas as geraçdes que se encontrem a viver do seu trabalho num 

quadro sócio-institucional especifico que, atendendo A relação laboral, integra 

activamente os indivlduos. No essencial, tomada na perspectiva sinçrónica, 6 uma 

condiçao que define uma populdçáo. Mas que define, sirnultancamente, 

t?xpc?ctativas de pc?rcurso individual ao longo da idade, quando perspectivada sobre 

o eixo temporal de vida. Ao transformar-se o período activo, altera-se a 

composiçao da população, isto, no minimo em termos de idades e, em larga 

m e d i d ~  também, no que se deve esperar em termos de envelhecimento activo. No 

seu alcance projectivo parece, pois, incontornável a inventariação quantitativa das 

idades. E, apesar de interferir com dimensóes "ocultas" da vida social, é o 

referencial dos anos que permite ler, inferir e reconhecer-se - mesmo socialmente 

- os diferentes graus do envelhecimento. Qualificamos o processo de 

envelhecimento, ora de activo, quando centrados no universo dos que trabalham 

ou procuram fazê-lo, ora de demografico quando tomamos por base a distorçao da 

estrutura da população no seu conjunto e de individual quando se confrontam os 

indivíduos com a progressão do percurso existencial. Socialmente, cremos que o 

processo de envelhecimento toma por base tanto o referencial do ciclo activo 

359 
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como as possibilidades de trabalho que são reconhecidas aos indivíduos, como se 

procurará demonstrar. 

As implicações entre idade e actividade levantam, inevitavelmente, 

problemas de interacção entre factores difíceis de sondar, exíguos ao retalho 

analltico, mas determinantes em termos da compreensão dos processos sociais de 

envelhecimento. Entendemos, pois, que o envelhecimento que atinge as 

sociedades modernas não pode caber exclusivamente sob a alçada das pesquisas 

demográficas, do mesmo modo que o ambito da população activa e a força de 

trabalho não é um feudo da economia. A ciência demográfica, porém, faculta como 

nenhuma outra, indicadores claros sobre o estado e a evolução de uma qualquer 

população abordada no seu conjunto. 

Pelo facto de constituirem a base morfol6gica das sociedades, as 

populaçdes humanas vêem hoje convergir para s i  todas as atençdes e preocupaçdes 

relativas ao estado d(t env(?lhecimento gradual das mesmas. Não foi, apesar da sua 

importAnc:ia, a queda da natalidade e a subsequente dificuldade em substituir as 

geraçc)cs que determinaram a actual dinamica do c?mprego, mas sim, determinadas 

opções de sociedade quc os dados cstatisticos bem espelham. As entradas tardias e 

as saldas precoces são disso expressáo bem evidente. Mas 4-0 igualmente a 

profissionalização das mulheres e a sua captaçáo laboral que, por opção colectiva, 

deixou de estar confinada à esfera doméstica. 

Reconhecemos, deste modo, que as características do emprego são 

detectáveis nas diferentes categorias através das quais se mede e avalia a 

composiçáo da populaçáo activa. E através delas que se definem, 

quantitativamente, as mudanças. Mas as medições da actividade nunca são nem 

simples nem desprovidas de riscos. Entre os mais importantes podemos referir, 

concretamente, as diferenciações que os índices de medida da actividade 

escondem. Os índices de actividade, ao relacionarem os empregados e 
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desempregados com os efectivos globais, encobrem diferenciações cruciais na 

compreensao da dinamica perante o emprego, ao mesmo tempo que remetem para 

certas convenções estatísticas, as quais são, elas próprias, uma forma de lidar com 

5 a actividade e de a representar em categorias consensuais . 

A metodologia que procuramos seguir retoma, logo desde a abordagem 

dos activos, a critica do construtivismo social das categorias de análise pouco 

separáveis dos conceitos estatísticos, visto depender deles toda a avaliação e 

procura de explicação. Os conceitos mobilizados na observação de um fenómeno 

como o de envelhecimento social são, em s i  - e por mais que se despreze o facto 

-, uma vertente do processo social e classificatório que arruma legitimamente os 

indivlduos em posiçdes diferenciais perante o trabalho e as possibilidades de o 

obter. A empregabilidade diferencial dos indivlduos passa por aí. 

Assim, se a decomposição analítica constituiu sempre um artifício 

estatistico, o processo social que arruma os indivlduos em posiçfics pré- 

determinadas de acordo com a idade, integra elementos consensuais traduzidos a 

nlvt?l das classificaçfies teóricas em sistemas de diferenciação i?fectiva. Por isso, 

longe de o ocultar, tenhamos a coragem de o explicitar e de, por esta via, reduzir 

os riscos inerentes ao processo de observação e de interpretação. Do que se pode 

reter dos textos sobre metodologia de investigaçáo social, a viabilizaçáo do entendimento 

começa na formulação ou clarificação de hipóteses orientadoras. Cremos que as perguntas 

que nos movem se depreendem muito concisamente da primeira parte deste trabalho. 

Aqui, por uma questão de método, apenas relembraremos que sáo elas que nos 

possibilitam constituir um objecto de estudo específico dado que, no campo das 

implicações sociológicas observáveis, não há objectos isoláveis. 

A inventariaçáo das fontes permite-nos perceber, assim cremos, porque é que 

muitos dos discursos da actualidade sobre o emprego invocam números divergentes 

5 
Cf. Alain Dcsrosi+res e Laurent Thévenot, Les categories socioprofessionnelles, op. c i t . ,  o. 3 4 .  
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referentes a uma mesma realidade que é a população que trabalha ou que está disponível 

para tal. O mesmo acontece na problemática do emprego ou do envelhecimento. 

Efectivamente, procuramos saber de que se trata quando se fala em activos, empregados 

ou desocupados, velhos ou novos em sentido demográfico. São, naturalmente, categorias 

de classificação sócio-estatística que condicionam a leitura e o reconhecimento de uma 

determinada realidade, independentemente dos contornos que essa apresente e do quanto 

possa guiar as nossas representações de agregação social. Para além da delimitação que as 

definiçdes de conceitos consagram, não custa a crer que cheguem a apuramentos 

divergentes quando se tomam por base ora os quadros de pessoal ao serviço em 

estabelecimentos ora os inqueritos realizados por amostragem ou os censos, apesar da sua 

periodicidade mais longa6. Conscientes das limitações que todos tem, privilegiamos os 

censos, numa primeira avaliação. Em virtude da sua abrangéncia, foi à informação 

censitária que prioritariamente se recorreu para caracterizar os activos mais velhos e a sua 

dinamita. E, se é certo que a obrigatoriedade decenal de realização de actos 

censithrios cria intervalos por vezes demasiado longos quando se pro(:urd uma 

evolução, o que C! facto C! que pelo seu teor estrutural esta realidade s0 muda na 

longa duração. Foi também em virtude de uma tal evidência que se dilatou o 

periodo de observaçáo para além dos censos que oferecem mais qualidade, como 

7 sejam os de 1981, 1991 e 2001 . Com efeito, iniciamos o estudo retrospectivo pelo 

censo de 1950 e, embora não exista um significado especial, caracteriza uma 

situaçáo de viragem no "pós-guerra". Para esta referencia de meados do século, 

8 cremos tratar-se de um marco convencional para situar a evolução recente . 

6 
Como se disse, ainda que possam referir-se A mesma re~l idade, os valores são coerentes com 

lógicas de produção metodologicamente diferenciada 
7 

Em virtude da difusáo de pardmetros de uniformização dos dados, da mais prolongada 
preparaç;io dos meios técnicos de recolha e da implementação de critérios de qualidade 
censitdria, estes censos são conjuntamente com o de 1960 os que apresentam, luz dos critérios 
de exigencia internacionais, o nível qualitativo mais aceitável. 

'AS datas de 1950 e 1960 nada tem de particular a não ser por se tratar dos primeiros actos 
censit6rios que ocorrem após um período controverso da história europeia e mundial. Contudo, 
dpesar dds convulsdes económicas e sociais só indirectamente se repercutirem no nosso pais, 
os anos sessenta s'io sulcados, por (irenagens da populayão para o estrangeiro. Efrctivamcntc, 
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Mesmo se todas as épocas têm as suas contrariedades, e não cabe no âmbito do 

presente trabalho elucidar os condicionalismos do período, a época em que 

vivemos, nomeadamente em termos de solidariedade intergeracional, consolidou- 

se neste intervalo temporal. Foram, efectivamente, uma base consistente de explicitação 

temporal dos movimentos perante o emprego que se registou para as populações em 

diferentes espaços, ou melhor, observadas a escalas diferentes. Ao procurarmos conhecer 

qual o papel do emprego e da vida activa no processo de envelhecimento, não é 

propriamente a questão demográfica que está no centro do debate, mas sim as regras 

sociais que, implicitamente, utilizam a idade. Ora, as taxas de participação por classes 

de idade, apresentam-se particularmente sensiveis às distorçdes estruturais pelas 

quais se reconhece uma dinâmica tendente ao envelhecimento ou ao 

rejuvenescimento. Em Portugal, e à semelhança de outros espaços, ainda que o 

crescimento dos activos não se explique unicamente pela entrada de um volume 

') c:onsidorávcl de mulhcrt?s no mercado de trabalho , o volumtt difcrcnc:ial da 

participaqao por idades pc?rmanece um indicador notdvel das mudanças 

quantificáveis em mat4ria de emprego. As gt?raçóes do Baby-boorr~ foram 

assimiladas numa estrutura produtiva em remodelação, tanto no conteúdo do 

trabalho como nas regras de utilização da mão-de-obra. 

Por outro lado, também é facto que "as geraçóes do pós-guerra" estão nos 

anos presentes a sair do activo. E, quando nos propomos compreender percursos 

dos actuais trabalhadores de idade avançada, com toda a ambiguidade do termo, é 

para os indivlduos que iniciaram a sua carreira profissional 30, 40 ou mesmo 50 

anos antes que olhamos. Das mudanças visíveis na evolução dos últimos decénios, 

consideradas à escala global, a única observação verdadeiramente digna de registo é 

as tendencias do que se convencion~u chamar de 'pós-guerra", pelo menos para nós, 
desenham-se a partir dos movimentos populacionais concretos em direcçao A Europa além 
Pirinéus e destinos alem-atlântico, de algum modo relacionados com o crescimento da 
economia que entdo se reg/st'i. 
9 

Cf. norne,id[irncnte, Bruno M,ircel e jcicques Taieb, Le chbmage aujourd'hui, ( 2 a  ccd.), P d r i s ,  
N. i th~n ,  1997, p. 98.  
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que, pela primeira vez na história da população mundial, vive-se mais tempo e 

esse tempo a mais amplia sobretudo as fases inactivas. Ora, se como se percebeu, 

os limites podem ser fixados por decreto, nada obsta a que se assista a uma 

elevação as idades que dão estatutariamente acesso ao direito à aposentação, tal 

como já se observa em alguns paises. A variação da extensão efectiva 6 evidente e 

os anos de trabalho também o são, independentemente das convenções fixadas na 

partilha do emprego. As convenções que mais nos interessa realçar são de ordem 

temporal. Na sua vertente contratual, a duração é uma forma de medir e normalizar 

o trabalho, sendo certo que o tempo de trabalho tem uma função segmentadora e 

reguladora. Perspectivam-se, por isso, avultadas transformações sociais resultantes 

da modificaçáo da duraçáo laboral. 

Neste sentido, atendendo à dinâmica global da população activa, as 

nossas hipóteses de partida aparecem desde já alicerçadas nas tendências que os 

dados globalmente registam. Paralelamente à selectividade profissional activa, 

existe uma centrifugaçáo das idades mais velhas e um diferencial de 

envelhecimento activo de um grupo sócio-profissional para outro que não pode ser 

imputável ao efeito demográfico, mas sim às especificidades do trabalho e das 

normas produzidas no sistema de emprego consoante as áreas. Resta ainda 

explicitar-se qual o significado de que se investe a idade e a experiência nela 

incorporada. Os limites convencionais cronológicos substituem, pouco a pouco, os 

limites fisicos e funcionais à luz de uma nova lógica de gestão societal em que, 

curiosamente, tambem é invocada a funcionalidade. Importa porém sublinhar que 

se trata da funcionalidade apriorística das idades e não dos indivíduos. 

O período activo é, como bem sabemos, uma convenção que viu na idade 

um critério valido para prescrever um direito: o de trabalhar. Nas suas 

consequências, este facto define actualmente a forma de repartir o tempo através 

dos seus diferentes usos existenciais. Uma temporalidade precisa e originada pela 

forma aceite de partilha da função produtiva - que reúne indivíduos em situação 
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de disponibilidade para o trabalho - e sobre a qual recaem expectativas de 

remuneração. Mas, ser-se activo recobre, certamente, situaç0es diferenciadas, 

sendo tambem um papel e um estado - e sobretudo - uma forma de classificar a 

relação habitual com o trabalho numa organização onde predomina a lógica 

institucional de empregolO. Existem, em nosso entender, vantagens claras em 

retomar-se a questão da convenção que as nomenclaturas de classificação 

representam. Com efeito, a investigação estatística - e particularmente a que 

procura levantar conhecimento acerca da situação perante o emprego - progride 

muito na base da evoluçáo dos conceitos e da sua operacionalização. Sabe-se hoje 

que as classificaçdes são a base de partida para qualquer tipo de análise, não 

obstante serem na sua função primordial um instrumento de planificaçáo, e 

I I 12 controlo que servem náo s6 o desenvolvimento e a modernização da economia , 

mas tambem a organizaçáo da vida actual. 

É facto que nos últimos decenios, o perlodo activo sofreu alteraçaes 

profundas. Tanto a generalização progressiva de uma padronização horária da 

duração do trabalho como a remodelação dos limites etários legais de entrada e de 

saida do activo impuseram, a pouco e pouco, uma configuração particular desta 

fase da existencia. O que se observou na definiçáo e elevaçáo progressiva da idade 

legal para trabalhar - perspectivada na sua articulação com o movimento de 

abaixamento da idade media de salda -, tende a delinear uma fase activa mais 

curta. Nada de verdadeiramente surpreendente, dado que, como sabemos, as 

obrigações de trabalho concentram-se, nos dias de hoje, num menor lapso 

temporal, sobretudo comparativamente com o que se observava há já algumas 

décadas atrás. Apesar dos dados censitários não permitirem cálculos longitudinais, 

1 O 
Cremos ter explicitado esta ideia no terceiro capítulo, dispensando-nos retomar os mesmos 

argumentos. Importa é definir que é uma fase e uma população em sentido estatístico. 
I I 

john K .  Galbraith, O novo estado industrial, op. cit. 
12 

Cf. Philippe Denimal, Les classifications professionnelles, Paris, PUF, 1996, p. 35 .  
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sabemos que as idades de entrada e de saida do activo se alteraram 

significativamente. 

A comparação das estruturas activas que empreendemos comprova isso 

mesmo. Com efeito, como se quantificou, a alteraçao da configuração das idades 

activas 6 animada por um duplo movimento relativo aos limites inferior e superior 

definidos para trabalhar. Além disso, a mudança mais significativa que os dados 

unanimemente registam diz respeito ao fenómeno de feminização, o qual foi o 

principal responsável por contrariar, num primeiro tempo, o efeito demográfico de 

fundo observado para a população em geral. Mas se a pirâmide de activos regista, 

hoje, uma maior simetria é porque os estatutos perante o trabalho se equipararam, 

e isto, com todas as consequéncias dal resultantes. Uma dessas consequéncias é, 

sem dúvida, uma maior paridade contributiva e participaçáo económica a qual se 

converte em participaçáo alargada pela igual possibilidade de reivindicação das 

compensaçóes do trabalho na esfera social. A reconfiguraçáo de ciclos de 

actividade e de ciclos de vidd mais próximos entre sexos e diferentes entre 

geraçdes 4 uma tendencia da demografia moderna. 

Não obstante as desigualdades persistentes entre géneros no domlnio 

laboral13, as diversas economias modernas dificilmente poderiam prescindir da 

mão-de-obra feminina. Do ponto de vista da análise global, constitui, como se viu, 

uma força de trabalho que vem suprir o défice de mão-de-obra juvenil. Os homens 

e mulheres que trabalham pertencem a conjuntos populacionais que sabemos se 

transformarem com o tempo. A análise global dos dados estatisticos demonstra 

bem que a população de activos tem a sua dinâmica própria e é relativamente 

independente dos movimentos observados à escala global. Apesar de se tratar, em 

13 
Muito se teorizou acerca das desigualdades entre géneros e tal constataçáo dispensou-nos, 

em boa medida, de retomar os termos da problemática. A dernografia do emprego denota hoje 
uma grande paridade nas curvas de actividade que como se viu apresentam ainda contrastadas 
variações regionais. 
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todos os aspectos, da população portuguesa, goza de alguma autonomia relativa. A 

que se deve? Destacaremos, em sintese, três ordens de factores fundamentais: 

1" - Ao efeito de definição sócio-estatística da força de trabalho e, por 

conseguinte, de população activa de um pais que reúne os empregados e aqueles 

que procuram activamente um emprego remunerado e compatlvel com as suas 

qualificações e não tanto os que desenvolvem um trabalho de qualquer natureza. 

O trabalho feminino e muitas das categorias de trabalho sem estatuto 

exemplificam, assim o cremos, um tal principio. As categorias são construções 

teóricas que não se confundem com a realidade. Esquecemos, frequentemente, que 

elas são um instrumento de análise, isto é, servem a leitura e a interpretação. Elas 

constituem uma realidade própria e diferente daquilo que 4 o fenómeno em si. Foi 

na base deste pressuposto que julgamos ter demonstrado que existe uma realidade 

analltica e demográfica decorrente das categorias etárias - lógicas e consensuais 

- dos demógrafos que fundamentam a questão do envelhecimento populacional 

mas que, na verdade, apenas resumem conjuntos latos de indivlduos sob a 

caracterlstica do ano civil de nascimento. Retiramos, porém, instrumentos de 

análise emplrica dos ensinamentos demográficos que, na sua aplicação, nos 

revelaram uma leitura relativizada do envelhecimento com a mesma lógica 

classificatória, ao sub conjunto de efectivos populacionais activos. 

2 O  - As regras de funcionamento do sistema de emprego em si, assentes 

num suporte legal e institucional que são opções de sociedade. Não obstante as 

especificidades portuguesas, relativas a uma industrialização tardia e uma menor 

especialização produtiva, o maior envelhecimento dos activos agrícolas e a maior 

juvenilidade dos técnicos e especialistas, mostra cabalmente uma certa dinâmica 

diferenciada das áreas de emprego e da renovação profissional que só pode 

reflectir os constrangimentos normativos latentes na esfera do trabalho. 

Economicamente fundamentado, o saneamento dos trabalhadores mais velhos, que 

se verificou nomeadamente no emprego terciário, denota sociologicamente grande 
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relevância pelas determinantes de organizaçáo e de normativização que põe em 

jogo numa empregabilidade diferencial das experiências segundo a área, tema que 

exploraremos melhor na terceira parte. Consideramos obviamente que o 

funcionamento do sistema global de trabalho e do emprego, nos seus fundamentos 

sócio-institucionais, é transversal a todos os sectores e de abordagem indirecta, ou 

seja, para o caso presente, apreenslvel pelos indicadores comportamentais em que 

a idade intervém. 

3 O  - Por último, deve-se a uma convergência e contingência de 

expectativas de acordo com as normas sociais que os diferentes agentes sociais e 

econórnicos incorporam para o desenvolvimento, exerclcio da actividade na 

progressão da idade, incluindo-se neles as representaçdes dos próprios 

trabalhadores. Tanto a repartição temporal da existência como a sua segmentação 

funcional tomam por base o parâmetro tempo de trabalho. Ora, segundo os 

contextos profissionais, as expectativas que se geram relativamente ao 

prosseguimento da actividade são absolutamente contrastantes. As condutas apenas 

procuram corresponder, estando em conformidade com a progressáo ou a retracção 

esperada. 

Como já tivemos oportunidade de sublinhar, a percepção da idade é em 

tudo uma questão de teor diferente daquilo que são os efeitos da idade em si .  As 

normas que utilizam a idade incorporam e veiculam estereótipos socialmente 

enraizados sobre as competências e atribuições da idade. Ambas as vertentes se 

reencontram no  processo de envelhecimento social de que o afastamento dos 

trabalhadores acaba por ser o corolário e um dos indicadores mais evidentes. 
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O valor do trabalho e da idade nos projectos de 
envelhecimento e na partilha social do emprego 
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CAPITULO VIII - PERCURSOS DA IDADE, AMBIENTE LABORAL E MUDANÇAS 

NA sITuAÇÃO DE TRABALHO 

"A estima pelos anciáos conserva-se onde importa o valor útil c 

objc~tivo da expcriencia ou o podcr subjccrivo da tradiçao" 

[Max weber]' 

Um s4culo volvido sobre as observaçdes de Max Weber e a actualidade 

continua a dar-lhe razão. Apesar das mutaçdes que avassalam a organização do 

trabalho e que reverteram os ideários colectivos, defrontamo-nos com as mesmas 

evidências. O dilema entre o peso da tradição e a utilidade da experiencia persiste 

e, nalguns casos, tendeu mesmo a ampliar-se. Nunca como hoje o valor utilitário 

da experiência e da aprendizagem foram tão questionados. As sociedades pré- 

industriais viviam mais debruçadas sobre o passado, enquanto as sociedades 

modernas vivem sob o estigma de uma nova ordem onde imperam o valor do 

quotidiano, ou seja, do presente sempre renovado2. As mudanqas, e a recorda~ão 

I 
M a x  Wcber, Economia e sociedade, op. cit., 2 O  vol. p. 195. 

-I 

Cf.  Michcl Mdffcsoli, op. cit. 
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das mesmas, possibilitam, simultaneamente, fixar e dar conteúdo a um certo 'olhar 

histórico", necessário à memória, que só pode ser objectivamente uma memória do 

vivido e do que mudou. Tanto a mudança, como a memória da mesma, encontram- 

se alicerçadas em imagens do tempo. Mas, o devir individual acusa o impacto do 

aleatório e do singularmente oportuno. Quando se pretende observar o evoluir de 

uma relaçáo que vive das oportunidades do possivel, como 6 o caso da relação 

com a actividade, somos obrigados a considerar a mudança global, assim como a 

apreensáo individual que dela se tem. Na multidimensionalidade do fenómeno, o 

plano das consciéncias individuais 4, ainda, aquele que não apenas em parte, mas 

efectivamente, a sondagem e a entrevista elegem como terreno de prospecçáo e de 

ilação sobre o que, realmente, se retem no processo de mudança por que 

passamos. 

Ancorados no passado, mesmo os aspectos insuspeitos se revelam no 

balanço do que muda e do que permanece, por mais que se teorize sobre a 

mudança. Edificaram-se, constantemente, novos paradigmas interpretativos das 

condutas em contextos de mudança, que tiveram um impacto maior do que aquele 

que se impõe aos nossos olhos. Os contextos de mudança, a uma escala mais 

reduzida, apresentam, na sua vertente económica, fortes similitudes com o que, já 

anteriormente, se disse ser a observação comum para outros espaços na vanguarda 

europeia. Essas peculiaridades dizem respeito a determinadas condicionantes 

históricas locais que explicam, por exemplo, que à escala insular micaelense a 

erosáo do tecido industrial se fique a dever à perda de importância de certas 

matérias-primas (como o tabaco local), à forte concorrência noutros ramos (como 

nas conservas) e ao menor custo dos produtos vindos do exterior, apesar da 

insulariddde e localização geográfica. Para manter a pequena indústria local é 

necessário um esforço acrescido de articulaçáo alargada e, náo raras vezes, de 

subsidiariedade, 



Sabemos, hoje, que muitas das mudanças não são, só, nem o resultado de 

escolhas agregadas nem o que é induzido das acções planificadoras de algumas 

mentes esclarecidas, mas um "construldo de acção colectiva" que, no dominio da 

actividade, expressa de forma inequivoca a sua real tradução nas maneiras de 

produzir e no seio dos processos de trabalho4. As reais valentias em termos de 

idade ou por relação com a questão geracional, estarão talvez ainda por indagar. 

De facto, muito do que se observa relativamente à mutaçáo dos ambientes 

mercadológicos, a que nem as ilhas atlanticas escapam, apresenta mais de uma 

vertente de implicação sobre as oportunidades de emprego e de continuidade no 

emprego, o que se torna uma temática mais premente com a idade. As novas 

lógicas de produção e de consumo ditaram a orientaçáo geral e comunicam às 

actividades locais os parametros de laboração. 

Assim, para al&m de estarem em causa rumos de desenvolvimento e de 

Iciboraçao scctorial, desenham-se, tambem, condicionantes da gestaa de recursos 

humanos. Sc, anteriormente nos debruçámos mais explicitamente sobre alguns 

indicadores relativos ao fluxo de activos, 6 tempo de considerar o contexto 

situacional que os enquadra e as repercussóes que deixam nas testemunhas do 

presente, na opiniào de quem os vive e na integração que deles faz. Nesse sentido, 

de acordo com a delineação metodológica que se efectuou, os depoimentos 

individuais que recolhemos junto dos trabalhadores de idade avançada foram, à 

escald local, complementados com uma investigaçáo de campo aferindo os 

criterios e sensibilidades de gestão para com a idade. 

Sem grandes surpresas gerais, mas marcadamente desiguais, as 

trajectórias, de quem permanece no activo para além dos cinquenta ou sessenta 

anos, constituem, em tudo, situações pouco vulgares, como seria de esperar. 

3 
Michel Crozier c Erhard Fricdberg, l'acteur et /e syst4me, Pdris, tditions du Seuil, 1977. 

4 
Cf. Particularmente, Henri Mendras e Michel Forse, a Le changement technique dans les 

cntrepriscs Cap. 4, in Le Changement social, P'iris, Armand Colin, 1983, pp.105-126. 



Podemos resumi-las a uma sobrevivência activa ou a uma falta de oportunidade na 

conciliação de condições de salda. Numa epoca de generalizadas reestruturações 

empresariais e de incremento da livre iniciativa, tamb6m as ilhas se ressentem. 

Neste contexto, as 'gerações da viragema5 testemunham que homens e mulheres 

tiveram "sortes ou destinos" diferenciados. 

1. A fransfonnaçao da relaçao com o trabalho à escala nacional e insular 

Questionar o passado para reavivar as vias do presente não constitui, por 

s i  só, o terreno de eleiçáo do sociólogo. Sáo várias as quezilas sobre processos e 

motivaçdes conducentes quer à industrialização global e mecanização do sector 

agrlcola quer à transformaçao da estrutura sectorial do emprego, perante o sempre 

discutlvel sentido da mudança social. Acresce, ainda, que as particularidades e as 

variações deferidas no espaço e no tempo, raramente, configuram uma evoluçáo 

scquencial em que os processos apresentem um sentido inequlvoco. Actualmente, 

estJo disponlveis elementos de diversa ordem relativos ao desenvolvimento das 

economias regionais e ao de articulação dos espaços perifericos com os 

pólos difusores de tendencias e de inovaçdes. No entanto, os processos históricos 

que singularizam, casuisticamente, as relaçdes predominantes numa dada 

conjuntura. 

Como se viu, ate aqui, h6 gerações sobre as quais fazemos incidir  um particular enfoque: as 
que nasceram durante as décadas de quarenta e de cinquenta, logo após a segunda guerra 
mundial ou no periodo por vezes referenciado como 'Baby boom", mas que, para nós, têm 
pouco significado. Quando observamos gerações com mais de 45 anos, A data de registo da 
observaçao, são efectivamente as que nasceram antes de 1956 ou 1959. Constituem "uma 
geracáo" ou mais exactamente um grupo de gerações com algumas particularidades em termos 
de trajecto histórico comum. Sendo, na sua maioria, oriundas de famllias numerosas 
conheceram dificuldades de vida tipicas, presenciaram a emigraçáo maciça, começaram a 
trabalhar cedo e esforçaram-se por dar aos filhos condições e meios de educaçáo que, a maior 
parte, nAo teve. Operou-se uma viragem clara de atitudes que, apesar de não ser de faicil 
sistematiz.~ç~o, traduz uma mudança comportamental multidimensional que poderia ser 
m.trc'idor tempor,il p'ira, inclusive, se ler a história recente. 
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Se, nos estudos actuais, o caso insular prima, frequentemente, pelo 

esquecimento, as vias da modernidade encontram-se patentes, entre outras 

dimensdes, nas diferenças que se registam a nlvel dos tradicionais indicadores de 

emprego. Relembremos, a este propósito, que as caracterlsticas do emprego são, 

regra geral, "enviesadas" pelas possibilidades de trabalho relativamente a uma 

dada escala. Se, nas ilhas, 6 pouco significativa a estrutura industrial, tal não 

relevará mais das opçdes estrategicas do que do peso da tradição ou da capacidade 

instalada. Para o caso da maior ilha dos Açores, náo será de todo despiciente 

recordar que, numa regiáo fisicamente distante das costas continentais, a instalaçao 

das mais significativas infra-estruturas industriais reverte para preocupaçdes de 

ordem elementar, a começar pela alimentação, transportes e, mais tarde, produção 

c abastecimento energktico. 

O "núcleo central" da indústria tradicional, 4 ainda aquele que, 

temporalmente, apresenta alguma continuidade e diz respeito a serviços de 

primeira linha, como moagens, prensas e destilaçbes, cujos vestlgios ainda se 

avistam a nlvel empresarial e nas infra-estruturas industriais de base. As fdbricas de 

farinhas, do sabão, do açúcar ou de bebidas, atestam, à escala insular e regional, o 

suprimento das necessidades em bens essenciais que, outrora, era diflcil de 

satisfazer pela via da importação. Os produtos essenciais e fundamentais ao 

consumo das familias tinham de ser produzidos localmente; o supérfluo, enquanto 

modalidade de consumo no quotidiano, é uma invenção recente. A laboração 

familiar para a produção de bens de auto consumo ou de troca restrita local, 

representava uma substancial fatia da actividade produtiva. 

Aqui, como aliás, em qualquer outra região portuguesa, o uso da força 

produtiva para outros fins que não os de produção de bens essenciais ao consumo 
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local, ou tendo em conta a exportação, s6 tardiamente se assinala6. Naturalmente. 

também aqui, muita da produção necessária ao consumo local em géneros 

alimentlcios se concentrava, maioritariamente, nas funções e produções familiares. 

A produção familiar decai, notavelmente, mas o seu alcance é, ainda, perceptlvel 

nas formas de agricultura a tempo parcial, apesar de não corresponder, totalmente, 

7 às teses que vaticinavam o seu inexorável desaparecimento . 
Todavia, muitas das transferências funcionais deram-se da familia 

tradicional para instituiçdes de suporte social e pela absorção de muitas 

actividades da esfera doméstica pelo sector mercantil8. Mesmo se o significado da 

mudança nem sempre evidencia contornos nltidos, a concomitAncia que se 

observa, um pouco por todo o lado, no dinamismo do terciário, e a alteração dos 

modos de vida, tanto a nlvel dos hábitos de consumo como das formas de trabalho, 

parece nao alimentar muito a controvérsia9. Na transiçao operada intervem, para 

alem do Estado, empregadores locais que, na sua grande maioria, ainda persistem 

mas que se situam numa franja de laboração circunscrita à manufacturação do 

tabaco e A transformaçao agro-alimentar. Poderemos invocar pioneiros e 

6 
N u m  registo materi,il de abunddncia que caracteriza o nosso quotidiano, esquecemos, 

frequentemente, que a maior parte dos artefactos, de uso vulgar, constituem entre n6s 
introduções t.irdias que, nalguns casos, ainda náo foram completamente assimilados nos hdbitos 
das populações. 
7 

Esta e, talvez, como sabemos, uma das a l te ra~6es  de  base que os especialistas da Area ainda 
nAo escl.ireceram totalmente. Aida Valadas de  Lima, por  exemplo, faz notar que a dedicaçao à 
agricultur,i a tempo parcial é uma realidade que a informaçao emplrica regista. Este t i po  de 
actividade envolve trabalhadores plur iact ivos cuja concil iação das actividades se prolonga no  
tempo e conhece u m  desenvolvimento ao sabor das conjunturas. Cf. Aida Valadas de  Lima, A 
agricultura a tempo parcial em Portugal - uma pr imeira quantif icação à sua quantificaç.ío", 
Anál ise social, vol. XXII (91 ), 1986-2O, 371-379. 
8 

Corroboramos, deste modo, a tese de Éric Archambault que detecta, na longa duraçao, um 
dec l ln io  da produçáo famil iar e serviços por  ela fornecidos. Com efeito, a terciarizaçáo da 
produçáo doméstica retirou mu i to  da funçao produt iva à familia, mas isso nao faz dela 
exclusivamente uma unidade de  consumo, dado que, muitas vezes, o que se verif ica é uma 
complementaridade e articulaçao entre estes modos produtivos. 'Ernploi domestique et emplois 
terciaires, substitution o u  complémentarité 1 i n  M iche l  Vernières, L'emploi du terciaire, Paris, 
economica, 1985, pp. 189-205. . . 
9 

Veja-se a este propósito, JoAo Ferrao "Entender o actual processo de terciarizaçjo: dds teses 
As duvid'~s", Análise social, vol. XXIV (101-102), 1988 ( 2 . O  -3.O), pp. 703-71 7. 
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seguidores, mas permanece uma evidência: a laboração industrial é, aqui, muito 

tardia e reflecte tanto as particularidades de cultivo como os condicionalismos 

insulares de que a caça aos tunideos e aos cetáceos foi o expoente máximo. As 

unidades de fabricação desempenhavam, assim, um papel fulcral na magra oferta 

de trabalho, sendo a actividade, no sentido restrito do termo, de carácter mais 

artesanal do que industrial''. Ambas geridas da mesma forma, começaram por ser 

empresas familiares que evoluiram para sociedades anónimas, independentemente 

da sua viabilidade económica se encontrar ameaçada pela abertura e facilidades de 

importaçilo de produtos congeneres. Algumas delas constituem autenticas "museus 

vivos" e completam o cartaz turistico da ilha. Neste sentido, silo localmente 

apoiadas, como nao podia de deixar de ser, porque se ergueram como 'emblemas 

I I regionais" . 
Para além da manufactura tradicional, a produçao tabaqueira, da 

conserva, do chií ou do queijo, silo aquelas que, ainda hoje dão algum colorido 

moderno a laboraçao industrial da ilha. No entanto, a indústria conserveira j A  

conheceu melhores dias e as produçdes locais de tabaco, mesmo quando tem a 

qualidade exigida, são, amplamente, insuficientes para alimentar em continuo a 

laboração ao longo do ano. O mesmo sucede com a cultura da beterraba sacarina 

que o aumento da extensáo dos pastos reduziu a uma parcela minima. A 

persistencia e a formulação de acordos e parcerias com outras tabaqueiras, 

proporcionaram o licenciamento da produção de marcas de renome internacional 

para o consumo local. 

1 O 
Cf, Industrias Açorianas, SRJECIEI DRCIE, Ponta Delgada, 1995. 

li 
O facto de se tratar de actividades de laboraçao que tomam por base os produtos locais, 

constitui a sua vantagem e o seu principal inconveniente. Com efeito, a viabilidade económica 
de certas indústrias transformadoras ficou potencialmente afectada, nomeadamente, se se 
pensar que a mecanizacão ocorre num contexto em que se observou alguma diminuição do 
cultivo local. Talvez por isso, a manutenqao dos postos de trabalho e a necessidade de 
I' ibora~ao continua, tenha levado A procura de matéria-prima noutras paragens (tabaco, açúcar 
em rdrn,i e, ,it& mesmo, o atum) permitindo A s  fAbric<~s continucirem em act~vid~ide.  
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- - - - -  - 

Acontece, porém, que, mesmo sendo de significado reduzido, a agro- 

indústria e a indústria alimentar - talvez mesmo ainda antes do boom terciário 

foram o pilar de um novo fenómeno emergente à escala insular: a possibilidade de 

obter emprego e carreiras de longa duração. Se o trabalho não constitui, em si, 

novidade alguma, a não ser pela alteração dos processos de trabalho, modalidades 

e regularidades de laboração ou de horários, já a moldura jurídica e institucional 

da fábrica, que imprime ao trabalho a configuração de emprego, é de difusão 

12 relativamente tardia . 

1.9. Modern/zo(õo ob troóolho e tsrc/or/zo(& 

A própria formatação do tempo de trabalho, oriunda das conquistas 

operárias, foi, como se sabe, progressivamente aplicada a todo o tipo de laboração, 

enfrentando a resistência declarada de quem via na imposição do horário uma 

diminuição da rendibilidade do trabalho. Regra geral, quer o ciclo diário e 

semanal, resultante da difusão de um horário normativizado13 com dia de oito 

horas de trabalho e semana de seis dias, quer o vínculo a uma entidade patronal, 

sem ser por concessão de abrigo ou de terra para garantir a sobrevivência, são um 

14 15 apanágio da modernidade laboral que, no nosso país, tardou em se afirmar . 

l2  É, ainda. da mem6ria recente o recrutamento matinal para o trabalho bragal, efectuado em 
certas praças públicas das freguesias, onde os homens acorriam e se "perfilavam" na mira de 
conseguirem ser aceites para uma jorna de trabalho para as propriedades agrícolas. 

l 3  Entre nós, o DL 409 de 27/9/71 fixa o l imite máximo semanal de 48 horas (42 horas para 
empregos de escritório) e 8 horas por dia, o DL 398 de 16/10/91 baixa-o para 44 e a Lei 21 de 
23/7/96 para 40 horas por semana. 

l4 Cf. Alain Corbin. A hir t6r ia do  tempo livre. op. cit. 

l5 Por vezes, a tão invocada rigidez das leis laborais cria entraves ao despedimento. Mesmo 
com contratos a prazo ou formas de emprego precário (a recibo verde) existem vínculos e 
expectativas, mínimas, em termos da continuidade de laboração. Não é a duração do contrato 
que está em causa, mas sim a natureza do mesmo. Qualquer forma de contrato, mesmo 
temporário, cria vínculos jurídicos entre o trabalhador e a entidade empregadora. 
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As caracterlsticas do conjunto nacional, encontraram sempre uma 

conversão e repercussão, imediata ou tardia, a nivel local. Os anos de meados do 

século deixaram marcas num pafs que não teve de enfrentar a reconstrução. Sabe- 

se, hoje, que as pollticas centralistas do Estado novo desertificaram o pais e 

causaram uma prolongada estagnação do consumo, o que não beneficiou nem o 

crescimento da economia nem as condiçdes da laboração. A um quase 

generalizado estado de penúria na oferta de trabalho remunerado, acresce-se as 

fracas possibilidades de angariar meios de sustento familiar para uma substancial 

fatia da população então vocacionada, sobretudo, para as tarefas rurais. Quando 

remontamos a algumas décadas, sobressai a observação de as alternativas à 

agricultura serem mlnimas e, neste contexto, ser-se trabalhador rural era um estado 

comum a todos e uma condiçao de vidaI6. As outras actividades eram, na maior 

parte dos casos, complementares ou subsidiarias às da agricultura1'. A escolha 

profissional estava reservada a uma Infima minoria cujas possibilidades 

económicas e estatuto familiar proporcionavam a formaçao mlnima que o 

crescimento da indústria e do terciário rapidamente absorveu". Neste processo, a 

generalizaçao do acesso P instruçao19, primeiro, e do incentivo P formaçilo 

profissional, depois, vieram alterar, decisivamente, o panorama das qualificaçdes 

16 
Cf. Henri  Mendras, Societes paysannes, op. c i t .  . . 

17 
Sabemos que, hoje, acontece o inverso, o u  seja, as actividades relacionadas com a produção 

agricola destinada ao auto-consumo é que são subsidihrias d o  emprego fabril, o qual passou a 
constituir a actividade pr incipal .  
18 

Educaçao que, em grande parte, era ministrada em estabelecimentos de ensino religioso, 
berço formativo de  muitas chefias e de  futuros educadores no  ensino públ ico que, 
progressivamente se fo i  ampl iando (bastaria para tal ter em atenção o papel desempenhado 
pelo ScminArio Episcopal de  Angra). - 
I9  

E em termos de  meios materiais e de disposit ivos legais, o que mais pesa neste processo são 
os condicionalismos e antecedentes históricos, A semelhança d o  que acontece em qualquer 
outro domfnio. 0 facto é que 'apenas a e l i te  endinheirada detinha os nieios capazes para 
propicidr urna educaçáo condigna aos filhos (...)". Cremos que a observaçdo de Fátima Sequeira 
Dias para finais d o  século X I X  encontra, ainda hoje, toda a sua actualidade num contexto 
educacion,il em que cresceram e se educaram as geracoes por  nós estudadas. Cf. Fdtima 
Sequeird Dias, ' Algumas reflexdes sobre a difusão da instrução", Arquipelago. Serie Ciencias 
Sociais, no 1 1-1 2, 1998, pp. 169-1 94. 
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para o desempenho profissional que modernamente se articula - e de forma 

20 inédita - com as necessidades de uma economia em transformação . 

Os discursos sobre a modernidade e sobre a modernização transformaram- 

se, já num lugar comum, onde avultam estereótipos de toda a ordem. Entre nós, a 

sociedade salarial não data de há longas décadas. Cremos mesmo que 

acompanhou, na sua vertente industrial e social, a própria modernização. As 

transformaçdes ocorridas na segunda metade do século XX, parecem coadunar-se 

com a concludente observação de César das Neves e Sérgio Rebelo ao dissertarem 

sobre o desenvolvimento económico do pals: "Portugal evoluiu de uma economia 

agrlcola retrdgrada para um membro dindmico da Unido €uropeia2'". 

Efectivamente, quer a nlvel global quer regional, nada deixaria supor que assim 

niio fosse. 

Desde os anos trinta a revoluçao de Abril, a história económica 

portuguesa acusa um forte atraso tanto da estrutura produtiva da indústria como do 

própria sistema financeiro, em grande parte resultante do condicionamento 

industrialz2 e da falta de iniciativa empresarial na inovaqao e mesmo renovaç8o 

23 tccnológica, como, efectivamente, 4 referido por alguns economistas . 

Crescimento económico, desenvolvimento social e condições de bem-estar 

colectivo, evoluem a par numa sociedade em que o Estado actua como agente de 

parceria interventivo, regulador e fiscalizador. No que mais directamente nos diz 

respeito, cremos que a identidade do sistema de emprego emergente foi o 

20 
Como se referiu no capitulo anterior, foram, essencialmente, preocupa~ões desta índole que 

levaram a fixar uma idade obrigatória mlnima para a escolaridade. 
2 1 

Cf. César das Neves e Sérgio Rebelo, O desenvolvimento económico em Portugal, op. cii., p. 

22 Visando limitar a concorrencia. a lei do  'condicionamento industrial' imounha limites 
rígidos para o aumento dos estabelecimentos industriais que, como reconhece'josé da Silva 
Lopes, ter6 sido durante muito tempo um 'claro entrave A expansao económica'. Cf. José da 
silva Lopes, Pollticas econbmicas, 1960/1995, i n  António Barreto, A situaçilo social de 
Portugal, op. cit. 

*' Autores como José da Silva Lopes e Abel Mateus. Cf. Abel Mateus, A economia Portuguesa 
desde 1910, Editorial Verbo, 1998. 
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resultado da evolução institucional, transcrita para a legislaçáo do trabalho. Para 

alem disso, pesa também a consolidação de formas de protecção do trabalhador - 

a começar pelo próprio contrato que estabelece a natureza do vlnculo -, as 

condiçdes de trabalho e os termos de caducidade do mesmo. Estes são aspectos 

que, em nosso entender, mais directamente imprimem ao funcionamento do 

sistema de emprego a sua forma jurldica. 

Na óptica do crescimento económico, o "perlodo de ouro" em Portugal 

decorre entre 1950 e 1 9 7 4 ~ ~  tendo-se consolidado a estabilizaçao e acumulaçao de 

capital flsico nas duas decadas anteriores. Mas, numa economia agrlcola (ou 

camponesa) mais vocacionada para o autoconsumo, a massa monetária circulante 6 

fraca. Importa salientar que a monetarização das relaçdes de troca e, de forma 

particular, as que incluem o trabalho, 6 a principal via de incremento da circulação 

monetária. O factor trabalho era, para alem de mal remunerado, sobretudo 

esporádico ou ocasional e fora da esfera pública e do reduzido alcance 

empresarial. Talvez por isso, o significado de ter trabalho assalariado e, ainda 

mais, o de dedicação exclusiva ao trabalho juridicamente enquadrado e integrado 

numa arquitectura organizacional em que existem mecanismos de protecção social, 

representa, em nosso entender, a generalização, algo tardia, das formas salariais j6 

consolidadas noutros palses mais ocidentalizados. 

Efectivamente, do ponto de vista sociol6gico, a evolução das formas 

organizacionais de utilização institucional do trabalho e as condiçdes dele 

decorrentes, assim como as alterações de fundo, não podem resumir-se à questão 

de elevação e redistribuição dos salários (que de facto ocorreu), ainda que as 

formas e os indices de assalariamento tenham também eles evoluido. A 

remuneração do trabalho, por exemplo, traduz certamente uma vertente 

fundamental da sua valorização, ao mesmo tempo que se evidencia como 

24 
Abc.1 M.it(!us, op. cit., p6g.s 7 7  e seguintes. 

380 
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indicador da possibilidade de viver do trabalho assalariado. Mas a questão 

principal, reside nas estruturas e condições que enquadram o trabalho, a começar 

pelo próprio trabalho assalariado2'. O estatuto que, hoje, o trabalho confere 

advém, essencialmente, da forma como é exercido, mais do que da remuneração 

que dele se obtém. 

Entre os factores que, decisivamente, modelam as maneiras de viver 

caracterlsticas das populações, encontramos não só o trabalho como as formas de 

relaçáo e de vinculação social que o mesmo implica. Efectivamente, poder-se-á 

surpreender a modernidade nas suas distintas vertentes, mesmo sem se considerar 

as formas de relaçao para com o trabalho. Na transiçao para a modernidade, pesem 

embora todas as formas de miseria e de exploraçao, as actividades exercidas com 

um grau de regularidade e de retribuiçao vinculativa variável, isto é, que 

originalmente decorrem de vlnculos laborais, retribuiçdes e obrigaçbes duradouras, 

foram as mais atractivas. A manufactura industrial e o regular incremento de 

serviços de suporte A actividade económica possibilitaram o desenvolviments e 

aprofundamento do direito contratual, ao mesmo tempo que institulram formas de 

afectação económica continuada dos activos que a exploração de subsistencia do 

solo não permite. 

Fundamentalmente, o que podemos destacar da primeira parte deste 

trabalho, sáo as formas de industrialização e de terciarização que conferem todo o 

sentido ao discurso sobre o emprego. Por que razão seria diferente no contexto 

insular? A própria questão da emigração não remete apenas e simplesmente para a 

25 
NAo estd aqui em causa se, globalmente, os saldrios que o trabalho proporciona apresentam 

um nlvel satisfat6rio. Não raras vezes, o rendimento do trabalho nao chega para assegurar as 
necessid,~des mlnimas ou apenas permite, como o concebia Marx, assegurar a reproduçao da 
força de trabalho. O que está, pois, em causa é a emergencia de sistemas de protecçao e 
seguranqa mínimos ou de dispositivos de sustentabilidade que permitam firmarem-se 
expect.~tivas de medi0 e de longo prazo compativeis com as cxigencias de funcionamento da 
vid.1 actu,~l. 
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procura de trabalho, mas para outras formas de relação com o trabalho que, a nlvel 

local, não tinham grande expressão. É a regular prestação de trabalho que, a longo 

prazo, permite consolidar projectos de vida. A protecção na laboração, na doença 

e na velhice, são dos atributos inerentes às expectativas na procura de trabalho, 

mais valorizados e que, durante muito tempo, arrastaram multidões para fora do 

ambito nacional. 

Mesmo que a agricultura fosse próspera, caracterizada por rendimentos 

regulares e equitativos (o que nunca foi o caso), como se poderiam demover 

numerosos contingentes geracionais das aspiraçdes de trabalho remunerado - 
prestado no quadro de um exerclcio com alguma regularidade - que dao acesso a 

um certo modo de vida fundamentado no assalariamento? Nao 6 sequer crlvel que 

a sangria de excedente de mao-de-obra agrlcola, que as estatlsticas denunciam ter 

ocorrido, nao seja um indicador de um quadro motivacional, mais amplo, em que 

as legitimas aspiraçdes às contrapartidas do trabalho regular e regulado nao 

intervenham. Neste panorama, pode perguntar-se porque será que alguns 

estudiosos dos movimentos humanos ou das transformaç0es sectoriais ficam tão 

surpreendidos com a emiyrdçao2% com a perda de importancia do primiirio? 

Eis  um conjunto de questdes a que, certamente, não conseguiremos 

responder com o rigor de fundamentação que os mais ponderados procedimentos 

anallticos impdem. Contudo, no pressuposto de que as perguntas que formulámos, 

sáo, elas próprias, uma via para captar o sentido da transição, apenas se ressalva 

uma preocupação de ordem interpretativa, quando confrontamos a informação 

recolhida junto das geraçdes mais velhas, e as estatisticas, tal como o fizemos no 

capltulo anterior. A diminuição (avassaladora na primeira metade do século) da 

proporção do primário não indica, única e exclusivamente, a transferência de 

2 o 
Matéria tdlvez ainda por desbravar na esteira da transição para a modernidade, tanto aqui, 

como noutras regides, deixa iambem perceber que a emigraçáo poderá tambbm ser originada 
por .ilgo mdis do que unicamente a procura de trab'ilho. 
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recursos humanos e capitais para outros sectores. O funcionamento económico 

remete, antes, na leitura que fazemos, para uma transição entre modelos modais de 

relação com o trabalho; ora ocasional e não regulado, ora num quadro institucional 

normativizado em que se transformam, por completo, as expectativas de vida sobre 

ele firmadas. Tanto assim é, que a mulher já não necessita do casamento para se 

afirmar e, mesmo, os estratos mais baixos da esfera social já podem aspirar a um 

direito ao descanso mlnimo, antes apenas reservado à 'classe ociosaa2'. 

Curiosamente, 6 na desigual possibilidade de descanso ou de tempo disponlvel, 

para si, fora daquele estritamente dedicado à "reprodução da força de trabalho" 

que, actualmente, mais evidenciam as desigualdades que socialmente avultam. 

Até agora, a perspectiva de estratificaÇão2' - opção solidamente ancorada 

na tradiçao de análise social - ensinou-nos que a diferenciação de percursos ou 

das trajectórias dos individuos se encontra condicionada pelas proveniencias 

sociais. Nao nos custa admiti-lo. Na transição entre modos de laboração e, 

sobretudo, de relaçao com o trabalho, ou entre contextos onde se encontra 

racionalizado, distribuldo ou repartido, apreendemos que os desnivelamctntos 

sociais continuam a existir, mas é nas condições objectivas que o generalizam ou o 

restringem que a essência da diferenciação social se torna mais inteligivel. A 

análise que empreendemos sobre os activos com mais de 45 anos mostra que, para 

o caso insular, a efectividade e a antiguidade num posto de trabalho e o exerclcio 

de uma actividade, no quadro de uma empresa, estão conotados com o 

posicionamento social. Constitui, seguramente, toda a diferença entre quem 

emigrou ou não emigrou, entre modos de vida no activo e fora dele - ou com ele 

27 
ExpressAo de Thorstein Veblen, in The leisure class ..., op. cit. 

28 
Sabemos que, ate hoje, as teorias produzidas no domlnio da estratificaçao e classes sociais, 

com todo o sentido de alcance analítico que Ihes 6 próprio, ressalvam amplamente as 
desigualdades verificadas no posicionamento social em que intervem variáveis relacionadas 
com distribuiqao d'l propriedade e retribui~ao ou modo de trabalho. Menos frequente, porém, 
é atender-se quer ao vlnculo contratual quer A r c g ~ l ~ l r i d a d e  de exercicio e g'lrantias do 
t rdbdl tio. 
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directamente relacionados - mas, sem dúvida, com contornos distintos entre 

homens e mulheres. 

2. Diferenciação entre sexos e riscos da classificação do trabalho 

Reintegrando-se, com o distanciamento suficiente, as vivências locais no 

quadro da quotidianidade, percebe-se que a estrutura fundiária e a repartição das 

terras aráveis explique parte da diferenciaçáo social, embora seja insuficiente para 

aprofundar as desigualdades entre grupos de diferentes extracçdes sociais, e 

claramente deficitária quando nos posicionamos face à diferença de oportunidades 

manifesta entre géneros. Este fenómeno, tal como a geração de pertença, náo pode 

ser observado fora de uma escala de inserção mais global que, ao que tudo indica, 

a leitura regional distancia ainda mais. O trabalho de suporte ao funcionamento 

econhmico assenta, ainda muito, na laboraçao continua feminina, infanto-juvenil e 

em algumas outras modalidades informais. 

Num quadro de repartição sexual, em que os homens detinham o 

monopólio da procura activa de trabalho remunerado ou dos negócios, às mulheres 

cabia trabalhar nas lides da casa, as quais inclulam, ainda, a quase totalidade da 

agricultura de subsistência e, também, alguma destinada à convertibilidade 

monetária num processo de troca restrita. Num ambiente sócio-cul tural onde a 

repartição sexual das tarefas atribui à mulher, por inerência, as tradicionais lides 

agrlcolas, a mulher acumulou formas de pluriactividade que evolulram para 

trabalho a tempo parcial ou trabalho de apoio sazonal2'. 

A realidade insular surpreende pelas baixas taxas de'actividade feminina 

quando inseridas no quadro nacional. Se a observação é válida para a actualidade, 

29 
Cf. Aida Valadas de Lima, A agricultura a tempo parcial em Portugal - uma primeira 

quantific.iç;io b sua qu,intificaçáo", Andlise social, vol. X X I I  (91 1, 1986-2O, 371-379. 



Capítulo KlII 

mais o será se recuarmos no tempo. Muitas das entrevistadas, trabalham na 

retaguarda dos negócios que o marido desenvolve ou nas lides agrlcolas de que, o 

mesmo, cuida. Como os artefactos domésticos eram rudimentares e a prole 

alargada, as tarefas domésticas eram reduzidas à sua mlnima expressão, e sempre 

conjugadas com a intensidade do trabalho fora do lar. Confidencia-nos um ex- 

operário: "para manterem a casa, as mulheres naquela época trabalharam como 

nunca" Uosé, operário, 57 anos). 'Manter a casa" (em sentido alargado) não 

dispensava as mulheres do trabalho. Bem pelo contrário, especificava-lhes o seu 

papel económico. 

Se, até para os homens, as alternativas ao trabalho agrlcola se 

apresentavam diminutas, como poderia a contratação feminina ter sido maior? 

Curiosamente, serao as mulheres mais novas a ser solicitadas, preferencialmente, 

para a manufactura do tabaco ou do fabrico' do queijo. Se o casamento nao viesse 

retirl-Ias ao ambiente fabril, muitas teriam alcan~ado al a sua reforma3'. A mulher 

obtinha, mais esporadicamente do que o homem, um trabalho de que decorria 

alguma remuneração regular. Por isso, era suposto que o casamento lhe facultasse 

a protecção e os meios de subsistencia que competia ao homem angariar, num 

quadro em que os códigos de honra impunham a salda do marido da esfera 

doméstica. Não será por aqui, porém, que se exceptua a mulher do trabalho, 

principalmente, do trabalho sem estatuto valorizado. 

A relativização dos registos oficiais da actividade deve, também, ser 

reconsiderada à luz dos dados de investigação de que dispomos. Já por mais de 

uma vez, insistimos no facto de que os recenseados como activos, anteriores à 

30 
Efectivamente, ao longo deste meio século retrospectivo em aniilise, uma forma de deixar o 

emprego era o casamento para as mulheres e a emigraçao ou  a reforma para os homens. Em 
ambos os casos, percebe-se que a idade intervem. S6 se casa até certa idade e o mesmo se 
passa quanto a emigrar. jái a reforma, quando o sistema se encontrava no seu inlcio e a 
antecipaçao nAo se colocava como possibilidade, era realmente uma conquista da idade 
passada no quadro de um emprego estdvel. Tal situação era mais comum para os 'servidores do 
Est<i(lo" ou de profissócs liber,iis como os Iegistas e mCdicos e, mesmo estes, tíependiam muito 
(jc s i  n,i velhice. 
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generalização dos critérios uniformes na tipificação e contabilização de indlcios 

declarados de uma procura activa de trabalho, nos devem fazer reflectir sobre a 

natureza da relação que lhe permite atribuir tal classificação. Os activos de 

outrora, obviamente diferentes dos activos de hoje, não são apenas o resultado da 

evolução na idade nem das oportunidades de trabalho. Eles sáo, claramente, fruto 

de uma ordenação e de uma certa forma de tipificar a relação com o trabalho, ou 

seja, pelo teor e condiçbes em que uma actividade é desenvolvida por um 

conjunto de pessoas que dispbem da possibilidade efectiva de trabalha?'. 

Aspecto mais marcado pelo desfasamento insular do que era habitual para 

o resto do pais, a posição da mulher na economia das ilhas atlanticas foi quase 

sempre descurada. Antes de terem sido captadas para a esfera do emprego, as 

mulheres, na sua condição de domesticas, aparecem num papel económico 

supletivo ao do marido, incrementando as poupanças. Nao era exclusivamente o 

marido que 'mantinha a casa", como o sugerem as classificaç0es oficiais, situaçao 

de que, s6 muito recentemente se tomou consciência, inclusive no Ambito 

estatlstico. Nesta ordem de ideias, 4 significativo o depoimento de Maria de Lurdes 

de 56 anos, doméstica (esposa de um empregado de seguros): "Dois anos depois 

de casar, vi-me obrigada a tricotar catnisolas para ter dinheiro, o salário do meu 

marido era pequcr~o e quando nasceram os miúdos, valeu-me a mdquina de 

costura para poder fazer algumas roupas para fora". Quando mudamos de meio, o 

discurso parece orientar-se no mesmo sentido: 'noutro tempo, comiamos o que se 

cultivava aqui e, desde a descamisa do milho A apanha da maçaroca, eram as 

mulheres que tudo faziam porque não trabalhavam por fora" (Rosa, 57 anos, 

doméstica e mulher de assalariado agricola). Efectivamente, estes dois depoimentos 

têm um denominador comum quanto ao posicionamento do exerclcio profissional 

3 1 
Cf. Gilbcrt Bloch c Michel Praderie, La population active dans les pays d4velopp&s, Paris, 

Cujàs, 1966, pp. 17 ,I 70. 

386 
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dentro e fora de casa. Do ponto de vista da classificação perante o trabalho, as 

situações diferenciais dos géneros e das idades introduzem imprecisões que s6 

hoje começam a ser ponderadas. 

Registemos, antes do mais, esta nltida clivagem entre o trabalho "para 

fora" e o trabalho "de dentro para dentro". Este trabalho, "por fora" (sic), que o é 

efectivamente, - mas outros há que também o são e não são reconhecidos como 

tal na economia oficial - significa, para todos os efeitos, o exercicio de um 

trabalho, num meio que não o da esfera doméstica, como se percebe. Na mulher, 

raramente tem por enquadramento uma carreira profissional. Contrariamente a ela, 

t! o homem que, no seu trabalho "para fora", procura a sustentabilidade do lar. 

Nas últimas decadas, porbm, a "condiçao de domestica" foi uma situaçao 

amblgua, que serviu amiúde para encobrir tanto a honra dos homens - 
responsáveis familiares - como sua real valencia para uma economia em profunda 

transformqlio. Com efeito, a observa~áo revelou que muitas das entrevistadas, 

ainda no activo, dispuseram da possibilidade de ter acesso a uma formaçao 

adequada antes de serem captadas para o ensino elou serviços. Por razoes de vária 

ordem, os poucos empregados de pleno sentido, em meados do s4cul0, nas ilhas, e 

mesmo no continente português, eram homens, chefes de familia e 

desempenhavam funçòes administrativas, enquanto que as mulheres equilibravam 

o rendimento com trabalhos de natureza diversa. 

O emprego nos bancos e nos seguros é, como se sabe, mais tardio para as 

mulheres. Igualmente notáveis nas suas implicações foram, há já algumas décadas 

atrás, as mudanças que literalmente sugaram as mulheres para o ambiente das 

fdbricas e dos serviços de higiene e limpeza, de restauração ou cuidados primários 

a pessoas, como prolongamento de funçdes que já desempenhavam no ambiente 
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familiar32. A região segue, assim, as mesmas tendencias que os outros contextos 

profissionalizantes onde a mulher adquiriu significativa expressão. Não sendo os 

laniflcios uma potencialidade da oferta local, b a indústria do tabaco e lacticlnios 

que mais recorrem ao trabalho feminino. As necessidades desta lndole 

proporcionaram às mulheres percursos longos, sinuosos ou fragmentários, mas na 

maioria dos casos, com alguma continuidade e com formas de enquadramento 

contratual. 

Evidencia-se, tambbm neste domínio, uma aproximaçáio comportamental 

de gbnero na sujeiçao a um modelo global, pesem embora, todas as desigualdades 

que ainda subsistem sobre esta questáo. Efectivamente, se como notam os autores 

Brian Mishara e Robert Ridel, "as mulheres vivem mais debruçadas sobre o ciclo 

familiar e os homens mais no seu percurso profissional"33, tal facto, nao se fica a 

dever a um qualquer acaso e, por certo, apresentará implicaçbes na organizaçao 

profissional c social do seu percurso de vida com diferenças significativas segundo 

o gbnero. Analisando as geraçdes em estudo, 4 o passado recente que 4 revisitado 

e, nele, facilmente se percebe que, esse fosso, era ainda mais cavado. 

Se, actualmente, a clivagem entre "trabalhadores" e "empregados" foi 

tecnicamente atenuada, em grande parte pela adopção de uma nomenclatura de 

classificação centrada na forma de relação com o trabalho que b o emprego, ela já 

aparecia com alguma nitidez nas geraçdes em estudo. 

3 2 
Abundaram, particularmente nas últimas decadas, estudos acerca do trabalho feminino. 

Desde os trabalhos de Evelyne Sullerot, Le travail des femmes, op. cit., ate a institutos 
especializados como o MACE que seguem atentamente a evolução das desigualdades perante o 
trabalho, traçando-lhe a hist6ria. Este esforço inscreve-se claramente numa sociologia do 
emprego, tal como o presente estudo. Ao prosseguirem-se objectivos de anAlise neste ramo da 
sociologia, procura-se interpretar, compreender e explicar um conjunto de relações de natureza 
cspccifica que dJo origem, quer A afectaçao dos individuos A esfera produtiva, quer d 
integr,iySo e distinyio dos mesmos na esfera social. - - 
J J 

Cf. Brian Mishara e Robert Ridcl, op. cit., p. 90. 
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3. Alguns ambientes paradigmáticos de observaçtio: inserçtio geracional 

A racionalizaçáo e complexificaçáo da organizaçáo social e económica 

longe de reduzir o trabalho administrativo, aumentou-o. Como não aceitar que as 

alterações institucionais que levaram ao emprego normativizado sejam correlativas 

do relevante crescimento do volume dos empregados? Quando falamos de 

empregados, a noçáo surge associada, como expbe Michel ~ r o z i e r ) ~ ,  a profissões 

relacionadas quer com "empregos de escritório e da administração" quer a 

empregos relacionados com postos de trabalhos no circuito da venda e distribuiçáo 

comercial. O seu carácter não manual, por oposiçáo ao trabalho braçal, ilude 

muito do trabalho ao qual as mulheres se dedicam nos serviços e que, 

particularmente nas "sociedades terciarizadas da informaçao", constitui uma 

extensa0 e externalizaçao das suas funçbes dombsticas. Mas, para os sociólogos, 

representa, tambem, a expressa0 da questáo salarial ou das formas ambfguas dc 

classificaçao e de utilizaçáo da força de trabalho. 

Numa conjuntura em que os empregados de escritório perderam prestfgio 

ou regalias, assistimos tamb4m à depreciação da reputaçáo do funcionalismo 

público. O emprego "para a vida" está em vias de extinção e a defesa do emprego 

aparece como um imperativo tanto para os empresários como para as associaçdes 

sindicais. Mas esta "ideia-força", desprovida de conteúdo no discurso sobre as 

tendências actuais do emprego, não é de aplicação restrita ao mundo do emprego 

nos serviços, nem ao dos escritórios. As condiçdes que permitiram às "gerações 

i nox id~ve i s ' ~~  manter-se numa carreira única, e náo poli-fragmentada de 40 ou 45 

34 Cf. Michel Crorier, Le monde der employ&s de bureaux, op. c i i .  

35 Ana Alexandre Fernandes, 'Velhice e sociedade: Alteraçbes nos calenddrios demogrlficos e 
políticas sociais" in A famllia. Actas dos V cursos internacionais de  Verdo de  Cascais, Cascais, 
1998.  Diferente da chamada 'geraçao sanduíche", as geraçbes que hoje se aproximam do limiar 
de reforma, tiveram percursos relativamente longos de trabalho pelo facto de terem come~ado 
cedo a trabalhar. Para estes indivíduos, nem sempre o período de trabalho coincide com o 
período contribiitivo, como é normal acontecer num contexto de modernidade laboral com 
sist(!m,ts de protec(-Ao, teoricamente extensível a todos. 
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anos, ou mesmo mais, muito provavelmente não se poderão repetir. Em virtude da 

transformação das regras de manutenção no mercado, e em qualquer mercado, a 

fluidez do suporte institucional que enquadra o emprego tenderá a constituir-se em 

formas de pressão sobre a empregabilidade dos trabalhadores de idade. Isto 

porque, muito do saber-fazer não 6 necessário para tarefas rotineiras e 

decompostas e muito do potencial de venda radica na imagem de dinamismo que 

está, cultural e socialmente, associada aos mais jovens. 

Certo 6 que o posicionamento geracional ou a própria inserção dos 

trabalhadores de idade avançada apresenta contornos de uma mais consistente 

relaçao com o emprego, contrariamente ao que acontece nas camadas mais jovens. 

O que haverá, assim, de comum entre um antigo funcionário, que ainda se 

reconhece no estatuto de 'fiel de armazem' 36, um contfnuo, já em fase de pr4- 

reforma, e numa escriturária, que todos os clientes identificam já com a própria 

administração comercial da empresa onde trabalha desde os 14 anos? Nada, 

aparentemente, senao a antiguidade no posto ou nas funçóes. Se nos debruçarmos 

um pouco mais sobre o assunto, verificamos que reúnem, de forma explfcita ou 

latente, os mesmos indfcios de fixaçJo e progressão na carreira e que fazem deles 

mais valias produtivas. A confiança ganha-se com o tempo e a rede de relaçóes de 

interconhecimento de que s6 os "velhos paquetes" dispdem faz com que sejam 

utilizados nas funçdes de cobranças e relacionamento bancário tradicional. Claro 

que, também aqui, o impacto de outras formas de relacionamento impessoal tem o 

seu efeito. No entanto, as condicionantes conjunturais tem aqui menos impacto do 

36 
Mesmo, a nlvel da distribuiçao alimentar e combrcio a retalho esta designação mantém-se 

ainda, apesar da substancial transformaçao das funçoes. Regra geral, sao lugares ocupados por 
pessoas com grande antiguidade na empresa que, ou por falta de habil ita~ões, ou de 
oportunidades de promoçao na carreira administrativa, ficaram relegadas para o trabalho de 
armazenamento. No entanto, o estatuto da idade e, sobretudo, a permanencia desde longa data, 
faz deles fiéis dcpositdrios da confiansa e estima dos empregadores. As tarefas que Ihcs sao 
atribuldds, resumem-se normalmente, a vigildncias, responsabilidades por valores e supervisao 
e controlo de stocks de mercadoria, embora tais incumbencias nao revertem em acréscimos de 
ordenado correspondentes. 
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que no caso da indústria fabril. Talvez por isso, sejam vistas como conferindo mais 

estabilidade e segurança. 

Nos meandros dos serviços de secretariado destacamos, entre os mais 

antigos, as escriturárias e os contlnuos que, a pouco e pouco, vêem o seu lugar 

substituldo por jovens, já não em regime de quadros da empresa em que prestam 

serviço, mas no ambito das empresas que prestam serviços de vigilancia exteriores 

à empresa. As funçdes de porteiros e continuos, tenderão a desaparecer e, como ta, 

náo há recrutamento para elas. Por isso mesmo, trata-se de profissdes que 

envelhecem, um pouco à semelhança das fábricas, ressequidas pelo tempo, que 

têm dificuldade em fixar as novas geraçdes de operários. 

O ambiente do escritório e dos serviços administrativos (ainda que de 

natureza diferente consoante o ramo da empresa) manifesta igualmente os seus 

'casos emblemáticos" com excepcionais marcas de antiguidade na mesma 

repartiçao c, geralmente, adstritos A função de pessoal. As escriturárias e 

secretárias de certas firmas comerciais mais antigas sao, também, entre os 

administrativos, aqueles que se encontram há mais tempo ao serviço e acumulam 

vantagens comparativas diversas, pelo facto de terem registado, mentalmente, 

hábitos e costumes dos 'grandes clientes" e fornecedores, possuindo, 

simultaneamente, caracterlsticas de apoio loglstico e de 'staf consultivo". Estas, 

tiram partido do habitual conjunto de conhecimentos que se colocam à disposição 

das novas solicitaçóes da procura e, porque dispensam pessoal mais especializado 

em relações públicas e atendimento, proporcionam uma economia de recursos. 

Noutros contextos, particularmente no da lavoura, ter terras para cultivar 

é, ainda, sinónimo de alguma segurança e uma salvaguarda para os filhos. A terra 

representa um valor duradouro, quer enquanto fonte de rendimento (leite, criação 

e cultivo), quer como bem patrimonial que proporciona a garantia às gerações 

futuras que, a partir dai, poderão usufruir de oportunidades para estudar e, assim, 
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adquirirem qualificações necessárias para enfrentar as mudanças nos requisitos do 

trabalho. Ao mesmo tempo, não podemos descurar o facto de poderem também 

constituir um entrave ao modelo de escolarização prolongada. O contexto insular é 

particularmente propício à criação de gado leiteiro, mas o "estabelecer-se por 

conta própria", na agricultura, pressupde, frequentemente, ter-se herdado a terra 

dos pais. Para além disso, s6 a emigraçáo predispde, ao fim de alguns anos, à 

compra de terrenos ou de propriedades para pastagens. 

A terra está para a criaçáo de gado como o barco está para a pesca: são o 

capital necessário para contornar o assalariamento. Talvez por isso, para um 

pescador o barco seja uma aspiraçáo de autonomia profissional e marque a 

ascensáo na carreira, dado que lhe permite estabelecer-se por conta própria. Sáo, 

sobretudo, os meios de trabalho que ditam as possibilidades de laboraçáo, pelo 

que se exibem estas marcas, da escalada pessoal e profissional, com o orgulha de 

quem sempre fixou o objectivo de conseguir ter uma pequena propriedade: " ... c 

foi cor11 o mou esforço c trabalho que consegui comprar um barco, cm segunda 

máo mas cm bom estado, aos 40 anos Uoáo, 66 anos, pescador-reformado 

reconvertido em guia turlstico). 

Nos modos de actividade local, dado os elevados custos de rentabilização 

da pequena propriedade, o arrendamento é quase impraticável. Seja como for, na 

faina do mar ou na lavoura, a idade é o sinal mais evidente de perseverança e o 

factor intanglvel que atesta a resistência à tentação de emigrar, já que estes foram 

os grupos sociais mais expostos e assolados pela emigração. As geraçdes mais 

velhas são testemunhas de intensas partidas e de percursos por terras distantes. 

É particularmente esclarecedor olharem-se as geraçóes de idade avançada 

na vertente da relação com o trabalho, e olhar nessa direcção é, simultaneamente, 

olhar à distância as trajectórias geracionais e por elas o passado recente. Um 

grande número de trabalhadores completou desde os seus 10 ou 14 anos um 
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percurso de trabalho, o qual nem sempre permite reunir os pré-requisitos mlnimos 

de aceso a uma pensão de reforma. As desigualdades são estruturais e carregam-se 

ao longo da toda a existência. Na perspectiva das trajectórias de actividade, 

apreendemos as desigualdades nos processos de consolidação profissional e, 

sobretudo, na forma como se alinham desde o inlcio de carreira até à actividade na 

reforma ou na ocupação do tempo de reforma. 

4. Percursos de trabalho, percursos das idades 

4.1. Iobda de comsgor o hôolhor, percursos posso&s e htums 

Os contornos do trabalho mudaram as condiçdes e os requisitos da 

laboraçao. Muito do que se sabe, hoje, sobre o passado do trabalho 4 velculado 

pelds experiencias por que passaram grande número de pessoas ao longa da sua 

trajectária de vida. Do ponto de vista que nos diz respeito, o de recolher alguns 

elementos relativos aos percursos de trabalho, na0 se pode dizer que seja a 

3 7 abordagem biogrdfica que esteja em causa, mas algumas perguntas de prospecçilo 

sobre a antiguidade, mudança e interrupção do percurso profissional. 

A espantosa aceitação que tem actualmente os inquéritos acerca das 

trdjectárids individuais - vulgarmente denominadas hist6rias da vida3' - atesta a 

importância que as metodologias de inquirição atribuem ao peso do passado, sobre 

-- 

3 7 
Desde os trabalhos pioneiros sobre os imigrantes polacos desenvolvidos pela Escola de 

Chicago, a recolha sistemdtica dos discursos autobiogrdficos, no âmbito da pesquisa de terreno, 
em Ciencias Sociais, deu lugar A edificação de métodos qualitativos de grande riqueza 
informativa. A sua redescoberta, no inicio dos anos setenta, proporcionou uma ampla difusão 
que abriu, desde então, novas vias de interpretação. As histórias de vida dos sujeitos írPcit de 
vie ou liíe-story) representam um vasto campo de anll ise que abre novas possibilidades, 
nomeadamente, no que concerne ao conhecimento dos destinos individuais marcados por 
conjunturas sociais que se procuram elucidùr. Particularmente, os destinos profissionais - tal 
como as tr,ijectórias sociais - encontraram aqui uma promissora forma de aprofundamento. 
Contudo, os iriumerlveis trabalhos existentes acerca desta metodologia não distinguem, por 
vezes, iriqut!ri[os lorigitudir~ais de riarraiivas nutoDiogrdficas que cremos constituirem duas 
formas fund.imentais de pesquisa sobre mobilidade e mudanca social. . . 
3 8 

Cf. Simone Poirier e Paul Rdybdut, Hisrbrias de vida. Teoria e prdtica, Oeiras, Celta, 1995. 
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temas variados e, nomeadamente, nas preocupações retrospectivas quanto ao 

sentido e significado das mudanças por que se passa e quanto à forma como os 

destinos pessoais se conjugam no entrelace do tempo social que os une. Registo 

narrativo da memória do vivido é, hoje, amplamente utilizado como metodologia e 

material de investigação social aplicada. A história de vida é o nosso registo 

biográfico, uma anotação da experiencia pessoal transportada no tempo e firmada 

em representações pessoais39. Sempre que sobre ela se nos impõe falar, activa-se o 

filtro das emoções prevalecendo os acontecimentos mais marcantes no sentido da 

40 mudança pessoal . 

Marcada pela sorte, condicionada pelas determinantes sociais, com poder 

suficiente para traçar o destino, apesar das discrepâncias contextuais, diflceis de 

tipificar, a entrada no mundo do trabalho representa o limiar da vida adulta na 

transição entre fases e estatutos socialmente clarificados em todas as culturas. 

Particularmente, nas culturas operária e camponesa4', a transiçao entre modos de 

vida n;lo deixa dúvidas quanto ao papel que al tem a entrada na actividade. Com 

efeito, nas suas inúmeras variantes, poucas modalidades iniciáticas de trabalho 

implicarao rupturas tao radicais quanto a entrada para a fábrica. A escala da ilha, 

porem, attl o trabalho numa fabrica estava só ao alcance de alguns. Sinal da lenta 

progressão da industria1izaç;lo e da fraca expressão da mão-de-obra operária. Não 

admira, pois, que tivessemos recolhido muito poucos casos de individuos que 

começaram uma carreira activa pelo trabalho fabril; as poucas fábricas existentes 

eram o domlnio de 'mestres artesãos" mais velhos, sendo os mais jovens 

39 
NAo surpreenderá que se as representações do passado se activem através do método 

biogrhfico. Efectivamente a matbria da narração é o passado vivido e representado. 
40 

Cf. Idalin,i Conde, "Faldr dei vid'~", Sociologia - Problemas e prdticas, no 14, 1993, pp. 199-222. 

I' Cf. E1 trabajo a través de Ia hisioria, Actas de1 ,I Congrero de  Ia Arociaci6n de Hisr6ria 
social, o!). ci t .  
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utilizados, sobretudo, n o  abastecimento e tarefas de apoio A laboração fabril42. As 

progressdes desde os escaldes inferiores d o  trabalho ("entrando por  baixo") até 

outros melhor posicionados, seriam mais viáveis n o  contexto da laboração pelos 

métodos antigos e a mecanização o u  divisão técnica veio, em grande parte, 

inviabil izar esse facto. D e  acordo, com as escassas informações biográficas 

recolhidas acerca das experiências locais dos trabalhadores mais velhos e, 

sobretudo, junto das administraçdes fabris, esta fo i  a principal alteraçáo d e  fundo. 

Sem surpresas, a média de entrada n o  activo ronda os 17 anos de idade 

dos entrevistados, com uma substancial diferenciação por género e uma variação, 

bastante elevada, sobretudo se tivermos em conta a globalidade dos dados. Mas, 

como seria de esperar, para uma parcela mui to significativa de casos, regista-se 

uma idade de in lc io de trabalho que, actualmente, seria considerada "trabalho 

43 infantil", segundo a estipulaçao das idades mlnimas actuais . 

Quadro 14. Media de idades em que se deixou a escola, começou a trabalhar e se 
conseguiu o primeiro emprego nas amostras 

Idade de inlcio de 
actividade 
Idade com que deixou a 
escola 

Decorrente da leitura dos dados anteriores, duas constataçdes parecem 

Continente S. Miguel GLOBAL 

15,5 15,7 15,9 

Idade em que começou a 
trabalhar 
Idade em que conseguiu 1' 
emprego 

dignas de nota. A primeira, é a constatação da uniformização das condutas perante 

17,5 18,3 17,9 

18,5 18,9 18,7 

a entrada na vida activa, qualquer que seja o universo considerado. Com efeito, é 

indício evidente da globalização da real idade laboral. Uma outra, refere-se A noção 

42 
Por exemplo, cultivo da beterraba, secagem e transporte do tabaco. Em seguida, seriam 

aprendizes de artesao fabril e operArios de produçao. Entretanto, as mudanças produtivas 
limcir,im rapidamente este encadeamento de actividades, começando-se como aprendiz e 
pcrmùnccendo anos a fio a controlar as mesmas máquinas. 

Rcrulta<los obtidos de ,cordo com o tratnmcnto dor d d o s  do inyu6rito. 
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que os entrevistados transmitem, em distinguirem a situação de emprego 

enquadrado da de trabalho sem vlnculos. Começaram a trabalhar por vezes para 

familiares e, independentemente de poder ser trabalho remunerado, não o 

entendiam tanto como emprego. 

Da análise comparativa global, depreende-se que, muito em virtude da 

uniformização dos requisitos para trabalhar, as diferenças são mlnimas, sendo a 

variabilidade mais significativa entre sexos. 

Quadro 15. Mbdia de idades em que se começou a trabalhar e em que se conseguiu o 
primeiro emprego, por sexos. 

Homens c mulheres apresentam calendários de entrada no activo 

Idade de inicio de 
actividade 

Idade com que deixou a 
escola 
Idade em que começou a 
trabalhar 
Idade em que conseguiu l0 
emprego 

substancialmente contrastados. Dadas as médias obtidas, é not6rio que uma 

Continente SAO MIGUEL GLOBAL 

H M H M H M 

15,7 15,3 16,l 16,2 15,Q 15,Q 

18,3 15,Q 21,3 16,3 1Q,8 

16,0 20,3 16,7 21 ,O 16,8 21,2 

significativa parcela de trabalhadores se estreou no mundo do trabalho antes dos 

16 anos de idade, ou seja, antes da idade actualmente tida por mlnima. 

Efectivamente, s6 assim se compreendem carreiras de 45 e mais anos de serviço 

para activos que, no momento da entrevista, contam pouco mais de cinquenta e 

cinco anos de idade. 

É de uma geração para outra que se nota, gradualmente, alguma alteração 

dos calendários demográficos no que se refere A entrada e saida do activo4', como 

o referem, aliás, muitas das análises longitudinais do trabalho e os dados por n6s 

44 
Cf. Ana Alex'mdre Fernandes, op. cit.; Michel Louis Lévy, 'I'âge de Ia retraite s'abaisse", 

Population et societt!, 1 1 7, octobre 1 973. 
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obtidos comprovam. Devemos ainda referir que a idade no primeiro emprego 6, 

dos indicadores observados, aquele que apresenta maior dispersão de valores 

qualquer que sejam as desagregaçóes efectuadas, indicando que a estabilidade do 

45 trabalho remunerado 6 muito variável segundo os contextos e as circunstancias . 

Quadro 16. Media de idades em que se deixou a escola, começou a trabalhar e se 
conseguiu o primeiro emprego nas gerações mais novas e mais velhas 

Apesar dos casos de desemprego e descontinuidade laboral, regista-se, no 

Idade de inicio de actividade 

Idade com que deixou a escola 
Idade em que começou a trabalhar 
Idade em que conseguiu l0 emprego 

conjunto, uma certa unidade das trajectõrias e uma tendencia para a continuidade 

activa, e, em muitos dos casos, verifica-se mesmo a manutençaio do primeiro 

emprego. Sabemos, no entanto, que hoje a estabilidade no emprego já não 6 a 

45-50anos 50anos Mais Total 

16,l 15,7 15,9 
18,5 17,2 17,9 
19,4 17,9 18,7 

regra. Se avaliarmos a estabilidade na carreira, pelo número de vezes que os 

entrevistados dizem ter mudado de emprego, constatamos que, a nlvel local, a 

continuidade 4 maior. 

Quadro 17. Mudanças e interrupções da actividade versus continuidade das carreiras 
profissionais 

Convém relembrar que uma forte disperszo de valores a nivel da idade de obtengio no 
primeiro emprego indica menor convergéncia em termos da idade real em que tal ocorre. 
Inversamente, um valor de dispersão menor traduz valores de idades muito próximos. Assim, 
enquanto o desvio padrão das médias de inic io de actividade (trabalho) é de 5,07 para os 
homens, o mesmo indicador de dispersão é de 21,l nas idades das mulheres ao primeiro 
emprego. Efectivamente, no universo feminino tanto se pode conseguir um emprego aos 18 
anos como para além dos 45 anos. 

Mudou de actividade 

Nunca 
Uma vez ou mais 
Total 

Continente SAO MIGUEL GLOBAL 
H M H M H M 

21,8 22,6 20,O 43,4 20,9 32,l 
79.2 77,4 80,O 56,6 63,6 68,7 
100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 
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Como seria de esperar, o ambiente laboral 6 menos dinâmico ao nlvel 

local, por isso, as trajectórias sem interrupção têm nele mais expressão, 

demonstrando uma relativa diferença entre generos. O valor das respostas está 

contudo empolado, no caso dos homens, pelo cumprimento do serviço militar e, 

no caso das mulheres, pelas situações de gravidez. São esses, efectivamente, os 

motivos mais invocados de interrupção do percurso laboral dos homens, nas 

geraçdes que contam mais de 45 anos de idade. Exceptuando estas duas situaçdes, 

por imperativos não laborais, cremos que a significativa expressão dos resultados 

se cifra em cerca de 65% para os que nunca mudaram de emprego desde o inlcio 

da actividade. Chegar-se aos 50 anos de serviço e manter, ainda, o primeiro 

emprego i! um feito cada vez mais excepcional, com que apenas alguns sáo 

agraciados, mesmo nestas geraçdes de activos. Mas se o risco de mudar parece 

desaparecer com a idade, o mesmo náa se verifica em relação à gravidade das 

consequ4ncias quando se perde o emprego nestas idades. Mudar de emprega, 

depois dos cinquenta 4, tambem, uma situaçáo que poucos desejam. 

Para albm dos cinquenta anos, o peso do passado inscreve-se, sobretudo, 

nas trajectórias a desenvolver como uma incrustação que não sai. Náo custa a crer 

que, nesta fase, o passado seja mais condicionador do futuro do que a própria 

situação presente ou as aspirações individuais. Dois exemplos diametralmente 

opostos, que nos foi dado observar, no mesmo ramo e com as mesmas 

qualificações de partida (quase nulas ali&), dizem respeito a dois operários que 

granjearam as graças dos seus superiores. Um, foi promovido ao longo de uma 

carreira de 43 anos de trabalho de serventelaprendiz de preparador de tabacos à 

chefia de secção. No outro extremo, temos um operário cumpridor e escrupuloso 

que, agraciado tambem pela sorte, consideração e estima dos seus superiores, mais 

não conseguiu do que manter o lugar durante os mesmos 43 anos de carreira, 

pesem, embora, todas as contrariedades e constrangimentos laborais ou ambientais 
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da fábrica. Ambos esperavam a chegada da reforma como um direito ao descanso, 

fruto dum longo perlodo de trabalho que Ihes transmite, precisamente, a noção de 

dever cumprido e a reforma como o prémio por uma vida de dedicação. Atingirão 

reformas substancialmente diferenciadas, mas a sua situação face à reforma é 

semelhante, já que nenhum dispde de capital profissional que lhe permita uma 

outra actividade empresarial ou tecnicamente enquadrada. A situação de entrevista 

não revela sequer mais ambição num caso do que noutro. 

Se colocarmos de parte relaçdes de filiação e capital socio-familiar, que 

neste caso é o mesmo, mas que em muitas outras situaçdes intervém, a explicação 

reside, nao numa "selecção natural" mas, sobretudo, na acomodaçao perante as 

poucas oportunidades de formaçao. Como nos referiu, convictamente, uma das 

chefias entrevistadas "vivernos um periodo inigualAvel em termos de oportunidades 

c do aprovcitamcnto bcndfico da forma(.do interna"". Mas os factores conjunturais 

que determinaram este quadro situacional sem precedentes para a assimilaçáo da 

formac;ão, tendem a desaparecer, como deixa ainda transparece, à posteriori, o 

mesmo informador. Sabemos que em muitos outros contextos já desapareceram 

mesmo. Instala-se, aos poucos, a convicção de que a permanencia no activo não 

prescinde da formação contlnua ao longo da vida e, para muitas chefias, a 

formação é vista, internamente, como uma necessiddde permanente. Um dos 

problemas da formação é que se constituiu em produto de mercado, com formato 

standard, outro é que sai mais barato recrutar-se o profissional já formado, num 

exército de reserva cada vez maior. 

Quadro antecipativo de alteraçiies no ambiente da oferta de mão-de-obra, 

que outrora não existiam, dada a dificuldade em se encontrar alguém com 

qualificações, por mlnimas que fossem, para o trabalho especializado. Neste 

sentido, a formação tinha de ser interna às empresas. Mesmo os que seguiram a via 

4 0 
1)epoiniento recolhido junto dc um director dc cmprcsa dc trdnsforma~áo ,igricolc~ local. 

399 
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da emigração caracterizavam-se pela desqualificação, sendo mão-de-obra 

indiferenciada para a próspera indústria do pós-guerra, tanto na Europa como no 

47 Continente Norte-americano . 
Os palses de destino dispunham já de sofisticados sistemas de organização 

do trabalho que, na sua grande maioria, absorviam a mão-de-obra emigrante não 

especializada, porque prescindiam de uma elevada graduação profissional. A 

grande oferta de trabalho era, sobretudo, a construção civil e as indústrias 

taylorizadas; realidade bem diferente no panorama portugués que, só bastante mais 

tarde, seguirá os mesmos passos no processo de organizaçáo produtiva. Talvez por 

isso, a gestáo dos recursos humanos seja, entre nós, ainda mais tardia, (mas náo na 

sua vertente administrativa e de encargos com pessoal). Para as empresas locais, o 

entendimento da funçáo pessoal apresenta variações, como em qualquer parte, 

mas, frequentemente, resume-se ao processamento de salários ou, sob incentivos, a 

fomentar formaçao. Efectivamente, na gestáo empresarial, a função de recursos 

humanos encontra-se numa encruzilhada quanto ao dilema da idade: requalificar, 

incentivar ti salda ou manté-10s ocupados. Tais indlcios sáo vislveis, at4 a nlvel 

regional, pese embora o facto de a pressa0 ambienta1 náo reflectir, em nada, os 

constrangimentos de quadros de pessoal com propensão para o envelhecimento 

dos seus activos. 

47 
f'ara o caso açoriano, veja nomeadamente, a st5rie de estudos em curso por concelhos de 

acolhirncnto levada a cabo por OctAvio H. de Medeiros e Artur Madeira efectuada junto de 
emigrantes regressados A i lha documentam minuciosamente as questóes motivacionais da 
emigraçao e do retorno. N o  que nos diz respeito, completam de algum modo, o ciclo de vida 
que começou com a partida em dbcadas de graves carbncias na oferta de emprego local por isso 
rctoniarcmos estd questJo mais adiante. Cf. Octdvio H. de Medeiros e Artur 0.  Madeira, 
Emigraçao e regresso no  concelho da povoaçdo, Cdmara Municip,il da Povoaqao, Povo,iqáo, 
2003. 
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4.p. /nstrv~õo e consol lcb~~~ proflslonol dÒs htrobo/h&es mols velhos 

Num ambiente marcado pelo estigma da qualificação e da ascensão 

educacional, a participaçao da escola no trabalho 4 cada vez mais vislvbel, e isto, 

tanto em termos da produtividade como de integraçáo no emprego. O nlvel de 

escolaridade alcançada projecta, em regra, a sua sombra sobre toda a trajectória 

profissional e social dos indivlduos, pelo que, de forma muito peculiar, influi na 

sua integraçáo laboral. As complexas relaçóes entre escola e emprego 

acompanham, no mlnimo, as mutaçdes maiores da organizaçáo da sociedade 

considerada. Vale a pena recordar Ivan Illich, cujo tom panfletário nao diminuiu 

em nada a pertinencia da observaçao que em decadas passada levantou: "a escola 

tornou-se a religião mundial do proletariado modernizado e oferece as suas vãs 

promessas de salvacdo aos pobres da era tecn016~ica"~*. Mas as mudanças da 

sociedade global, e em larga escala as da organizaçao industrial, transformaram a 

escola e, inevitavelmente, as suas ligaçdes aos percursos de vida. O 

desc.nvolvimento das próprias vocaçdes encontra-se, tamb4m ele, adstrito à 

possibilidade e vontade de virem a adquirir as competencias escolares apropriadas 

ao trabalho desejado. De facto, náo se é medico, electricista, ou mesmo agricultor, 

apenas com a prática e o manejo dos instrumentos próprios destes profissionais. 

Salvo raras excepçdes, não se passa pelo crivo selectivo do emprego fora de 

parâmetros escolares. 

Sendo a qualidade dos recursos humanos uma expressão dos nlveis de 

escolarização das populaçdes e um corolário do investimento em educação, não 

custa a admitir que, por um lado, se tenha fortemente incrementado o debate 

acerca do papel educacional no desenvolvimento e, por outro, se ponderem com 

alguma antecipação temporal as prioridades educativas ou formativas. Mas se a 

48 
Cf. Ivdn Illich, Une soci&t& sans &cole, P'iris, Éditions du Scuil, 1971, p. 27 .  
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questão da melhoria da produtividade do trabalho relacionada com o processo 

educativo carece ainda de ser aprofundada, foi desde há muito estabelecida a 

influência da instruçáo na excelência produtiva e dispensa-nos, por isso mesmo, de 

uma longa explanação. Apenas a sua relativação geracional resta ainda por 

clarificar. Dissemos, no segundo capitulo, que i5 muito em função da escolaridade 

que hoje mais se cavam as diferenças entre gerações e que tal constitui uma forte 

diferenciaçáo das competéncias que se adquirem. Indicador de mudança ambienta1 

no que diz respeito às caracterlsticas de preparação da mão-de-obra, a distribuição 

das habilitaçdes escolares numa determinada população torna-se reveladora do 

estado de desenvolvimento e de adequabilidade entre requisitos da modernidade 

laboral e da estrutura de pessoal49. 

Quadro 18. Nlveis educacionais da populaçao activa com mais de 45 anos no censo de 

2001 

Fonte: INE, Recensearnerito Geral da populaçdo 2001. 

A planificação educativa 6 ,  actualmente, pensada num contexto com 

caracterlsticas distintas daquele que se observou nas décadas subsequentes ao p6s- 

guerra. Mas se hoje assim é, não podemos esquecer que as geraçdes com mais de 

45 anos passaram, na sua grande maioria, já há muito pelo sistema educativo 

49 c esta pelo menos a posiçao actual do discurso dos diversos organismos oficiais, assim como 
dos Estados que elegeram a prioridade educativa como forma de promoçáo de melhores níveis 
de emprego e de produtividade. Cremos i r  também neste sentido a posiçao de Maria joao 
Rodrigues e a de tantos outros autores que interpretam o atraso e o avanço relativo dos países 
em funçSo dos Indices de escolarização atingidos. Nesta perspectiva, sabemos que é grande a 
d i s tdnc i~  que medeia entre países nórdicos europeus e os do sul. 

Níveis educacionais 

Sem nlvel de ensino 
Instruçlio bhsica 
Ensino sec. e complementar 
Ensino medi0 
Ensino Superior 

Total 

S8o Miguel 

H 

4 3  
78,O 
9,9 
1,3 
7,9 

100,O 

Regi80 Açores 

M 

5,4 
63,1 
12,O 
2,4 

17,2 
100,O 

H 

4 2  
70,5 

8,s 
0 8  
7,3 

100,O 

Portugal 

M 

1 8  
71,2 
9,7 
2 3  

14,8 
100,O 

H 

3,8 
73,4 
10,8 

1,4 
10,5 

100,O 

M 

5,o 
70,7 
10,3 

1,3 
12,7 

100,O 
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sendo então a escolaridade obrigatória fixada na 3a e 4a classes e as exigências de 

formação escolar muito menos elevadas. 

A diferença entre sexos - se na verdade se nota - e, como sabemos, 

menos importante que a diferença geracional, e isto, mesmo no que concerne às 

geraçdes sob alçada do estudo para alem dos 45 anosM. Mas, como se depreende 

da leitura dos dados relativos à estrutura de habilitaçdes dos activos com mais de 

45 anos, as mulheres apresentam maior expressão à medida que os nlveis 

educacionais considerados se elevam. 

A estabilidade dos dados entre universos reais de observação, continua, 

tambem a este nlvel, a ser a nota dominante. Em qualquer dos contextos, o nlvel 

de ensino de instrução primária preenchia, em muitos casos, os requisitos de 

empregabilidade necessários, quando ainda não se colocava a questão do 

ajustamento. Sabemos que, hoje, o empolamento da formaçao escolar cria novas 

regras de concorrência, apetrecha as novas geraçdes com outro tipo de recursos 

para competir com a experiência dos mais velhos mas, dependendo da conjuntura, 

oft?rece uma possibilidade diferencial e relativa de acesso a um emprego com 

alguma regularidade. Tudo leva a crer que as regras a alterarem-se comecem por 

pressionar os mais velhos que só não se ressentem mais porque ocupam, mais do 

que os outros, postos um pouco mais estáveis. 

A particularidade local, apenas nos diz que os activos apresentam, 

relativamente ao conjunto nacional, um nlvel educacional globalmente mais alto. 

50 
A h i x a  taxa de  i letrados o u  sem frequencia escolar fica-se a dever ao facto de  nao estar em 

causa a populaçáo na sua globalidade, mas apenas os que ocupam um posto de trabalho. O 
mesmo se nota ao n lve l  d o  ensino superior, em que as percentagens das mulheres habilitadas 
com u m  curso superior sáo mais elevada A escala regional e da ilha. Efectivamente, tal não nos 
d iz  taxativamente que as mulheres, nestas idades, tenham nlveis educacionais superiores aos 
dos homens. Apenas ind ica que, aquelas que efectivamente trabalham, possuem maiores niveis 
habil i tacionais d o  que os homens. Tal facto traduz que são sobretudo as mulheres com capital 
escolar que  desenvolvem uma actividade o u  procuram activamente um emprego e as que 
reveldm possibil idades de o manter com a idade (a selectividade d o  mercado faz com que 
apenas as niais preparadas tem acesso A profissionalizaqao). Nos homens, a situação é bem 
diferente, pois o trabalho 6 uni4 realidade, independentemente do  nível de hat~i l i tações o u  d o  
grau de qua l i f i ca~Ao.  
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Em contexto de menor oferta de emprego, serão preferencialmente os mais 

escolarizados que conseguem um posto de trabalho de natureza menos braçal e 

com maiores garantias. Vai nesse sentido o que o nosso inquérito revelou. 

Quadro 19.Vlnculo jurldico do contrato e regularidade de trabalho em funçao do nlvel de 
escolaridade alcançado (%) 

Verificamos, assim, que as variáveis estáo fortemente correlacionadas 

(rp-0,57) e o mesmo acontece com as de natureza manual ou nao manual do 

Contrato de trabalho 
Com enquadramento Jurldicol 
trabalho com caracter duradouro 
Sem enquadramento juridico ou 
vlnculo prechrio 

Total 

trabalho. Como se esperava - e aqui nada que possa grandemente surpreender - 
quanto mais elevado o nlvel de instruçáo, menor o risco de precariedade e de 

Total 

70,6 

29,4 

100,O 

Sem freq. 

46,O 

54,O 

100,O 

Ensino 
l iceal 

77,9 

22,1 

100,O 

desempenhar serviço braçal. Por isso, quando se afirma que a precariedade e a 

Ensino . . rim-ário 
63,5 

36,5 

100,O 

MBdio e 
su~erior 

83,9 

16,1 

100,O 

estabilidade do emprego tém tendéncia para se alterar, estamos a referir-nos à 

necessidade de maior preparação para se defrontar as exigencias de mobilidade c 

conversa0 profissional. Mas, hoje como ontem, a estrutura de desigualdades 

assenta nas grandes transformação do sistema produtivo que, como salientam 

numerosos estudos5', contemplam uma evolu~ão ascendente dos administrativos. 

Quadro 20. Propensa0 manual e na0 manual do trabalho, em funçao do nlvel de 
escolaridade alcançado (%) 

A medida que progredimos nos nlveis habilitacionais, a mão-de-obra 

muda de caracteristicas. Se tivermos em conta que estamos em presença de três 

Contrato de trabalho 

Trabalho com pendor manual 
Trabalho misto 
Trabalho com pendor nao manual 

Total 

J I 
Veja-se, a propósito, Serge Bose, Stratification et transforrnations sociales, Paris, Nathan, 

1993. 

MBdio e 
s u ~ e ~ i o r  

1,7 
17,8 
80,5 

100,O 

Total 

35,4 
30,6 
34,O 

100,O 

Sem freq. 

55.6 
33,3 
11,1 

100,O 

Ensino . . 
r W o  

56,5 
31,7 
11,7 

100,O 

Ensino 
Lic;eal 

25,7 
35,6 
38,7 

100,O 
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- - 

universos relativamente equivalentes em volume, atendendo ao pendor para a 

manualidade que o trabalho apresenta (35,4°/0, 30,6% e 34%), a verdade 4 que 

cada um dele tem caracterlsticas muito distintas. Tanto em termos do regime de 

vlnculo que liga empregador e trabalhador como da natureza do trabalho a 

escolaridade sobressai como factor que introduz as maiores diferenciaçdes quanto 

à situação conseguida para o exerclcio da actividade. 

5. A fun~iio de recursos humanos e gest8o das idadess2 

A longevidade das empresas de transformação industrial e a singularidade 

da indústria artesanal local (açúcar, leite, tabaco e conservas) constituem aspectos 

proplcios ao desenvolvimento de carreiras longas, agora com maior paridade entre 

homens e mulheres. Talvez par isso, as empresas industriais da ilha apresentem um 

quadra de efectivos consolidado já desde há muito, havendo casos de 

continuidade de pais e filhos na mesma fábrica. Independentemente das casos de 

carreiras muito longas, que naturalmente encontram nos anos de antiguidade a sua 

mais valia5), existe em certos ramos industriais, em contraste com a media do 

emprego à escala local, uma media de idades nos trabalhadores que não deixa de 

~ur~reender '~ .  Certos operilrios fabris, na pequena laboraçdo industrial, mantem-se 

ao serviço por um perlodo muito longo em virtude da dificuldade de substituição 

na sua vertente formativa de compet&ncias especificas. O dispendio necessário 

tanto à formação como à actualização, (ainda que não permanente), explicam que 

52 
Durante a recolha de informaç.io no terreno, a observação permitiu que se vislumbrassem 

cendrios concretos de laboraçáo onde sobretudo o relacionamento, o ambiente organizacional 
e interconhecimento, fizeram aparecer atitudes e critérios de relação e selecç30 na gestão que 
destacam o lugar da idade no trabalho. 
53 

Existem vl r ios casos de antiguidade superior aos 40  anos. H6 apenas três anos atrás, a média 
de idades do quadro de pessoal de uma delas era de 55 anos, hoje somente de 46 anos. 
54 A escala local, empresas como a SINAGA (Socied.ide Industrial do Agúcar e do ÁICOOI) e a 
de Moagens MOAÇOR, evidenci,~m uma média de id'ides de 44 , l  e 41,9 anos, respectivaniente. 
Em contraste com estas, as grandes superfícies de distribuiçáo alimentar mais recentes tem um 
q u d r o  de pessoal com uma mbdia de idades que se situa em 26,7 anos. 
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os operários qualificados ou semi-qualificados sejam dos investimentos de base 

mais notório e rentabilizado no decurso de um longo perlodo de tempo útil de 

trabalho. Na vertente motivacional, acresce-se uma real dificuldade em transitar 

para outro posto de trabalho de caracterlsticas semelhantes, dado o reduzido leque 

da oferta, ou a inexistente equivalência funcional. No entanto, a falta de 

alternativas revela-se pouco sentida. Nas limitadas oportunidades de carreira, 

consolidaram-se projectos de futuro imediato que agora contam anos de exerclcio 

profissional. Por uma especie de compromisso tácito de fidelização que se estatuiu 

ao longo do tempo entre operários, corpo gerente e projecto industrial local, 

constatamos que, segundo as palavras de um administrador, certos funcionários 

"cresceram na fábrica e fazem da fábrica a sua casa". Náo obstante, o 

distanciamento que se impbe para anular a carga emocional das declaraçbes, 

verificamos ser o local de trabalho um meio de grande familiaridade em que, não 

raras vezes, laços de parentesco e de interconhecimento extra-laboral unem vários 

elementos. As hist6rias de vida, atestam algumas escolhas matrimoniais no 

ambiente fabril e, nao fosse o meio laboral um profundo marcador das preferencias 

individuais, pensar-se-ia estarmos perante uma singularidade organizacional, 

embora sabendo que assim não é. 

A ideia de que as culturas do trabalho divergem entre s i  é j6 antigass. Na 

actualidade, a redescoberta das culturas organizacionais diferenciadas segundo o 

meio local e a natureza do trabalho permite interpretar, ainda que em linguagem 

me ta f6 r i ~a~~ ,  muito do ambiente laboral pelo que nao coloca, em última analise, 

grandes problemas de aceitabilidade. Entre as noções que maior êxito obtiveram na 

literatura das organizações, as de cultura e de clima de empresa enquanto reflexo 

de regras e valores partilhados na prossecução de objectivos definidos, confere à 

55 
Picrre j ~ c c a r d ,  histbria social do trabalho, op. cit. 

5 o 
Cf. jorge Vaia, Mãria Benedictd Monteiro e Maria Lulsa Lima, "Culturas organizacionais - 

umd mct6for.i A procur.1 de teorias", Análise social, vol. XXIV (101-102), 1988 (2O-3O), 663-687. 
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abordagem clássica uma vertente humanizante nas suas dimensdes prática, 
h 

relaciona1 e simbólica que consubstancia os padrdes de funcionamento efectivo e 

57 ate prospectivo . 
Não dispomos de elementos suficientes que, no ambito do presente 

trabalho, nos permitam compreender, com alguma segurança, a lógica de 

integração ou de exclusão dos trabalhadores em função da idade que as culturas de 

empresa efectuam no seio das organizaçdes onde laboram. Para isso, as opçdes 

metodológicas deveriam ter sido outras. Todavia, existe na indústria tradicional e 

na indústria transformadora local algo que torna as empresas internamente muito 

homogeneas do ponto de vista do trabalho e das identidades profissionais, isto 4, 

uma cultura algo unitária58 enquanto tipo em que, quer pela singularidade da 

função económica quer pela história local, a sobreposição identitária e cultural 6 

forte e notória. 

A maior parte das empresas formou os seus quadros num contexto em que 

os baixos nlveis habilitacionais nao deixavam alternativas de recrutamento para o 

exerclcio das funçdes. Ainda que existam excepçdes que se prendem com a 

longevidade ao serviço da firma que os viu crescer. Também nesta vertente o clima 

se mostra proplcio a uma gestão 'por proximidade" baseada no interconhecimento. 

Não nos foi dado observar grande preocupação com a gestáo de carreiras, ou 

gestiio de pessoal que, frequentemente, se resume a salilrios, contencioso juridico 

e, eventualmente, planeamento de acçdes formativas para as empresas com maior 

volume de efectivos. Os recursos humanos são em tudo entendidos como um 

59 capital e, frequentemente, um capital inerte cuja articulação produtiva depende 

da eficácia da gestáo empresarial nas vertentes comerciais e não da própria gestão 

5 7 
Cf. Phi li ppe Bernoux, Ia sociologie des organisations: Initiations, Paris, Seui I, 1 985. 

58 
Albino Lopes e Luís Reto, Identidade da empresa e gestao pela cultura, p.61 

59 
Particularmente na teoria do capital humano desenvolvida por Theodore Schutz nos anos 30. 

Citddo por Gdston Milaret, Les sciinces de I &ducation, Paris, 'PUF, 1984. 
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de pessoal. As áreas comerciais e financeiras constituem a questão primordial da 

empresa e a principal preocupação dos jovens gestores. Enquanto capital, 4 um 

capital que deverá ter o mais longo perlodo de utilidade posslvel e permitir, no 

longo prazo, o retorno investido em formação. A obsolência do capital tecnológico 

4 conhecida, mas a do capital humano 4-0 muito pouco. Quando é que o capital 

deixaria de servir? Ao que tudo parece indicar, nomeadamente quando a sua 

produtividade ponderada com os encargos fica aquém do que resultaria da 

inclusa0 de mais juventude. Não fosse o factor experi&ncia, formação e vantagens 

do treinamento, a idade nada acrescentaria. 

A funçao de gestão de recursos humanos ainda não contempla, pelo 

menos a nlvel local, qualquer preocupaçao com a questao do lugar das idades a 

nao ser, casualmente, por necessidades pontuais de se atender A antiguidade nas 

promoçdes ou nos salários. Algumas empresas que custeavam complementos de 

pensdes de reforma procuram, por via dos acordos de empresa, p6r termo a este 

tipo de custos que sabem estar a pesar cada vez mais. Nos casos de reestruturação 

que, regra geral, acompanharam os processos de privatização de algumas das que 

nos foi proporcionado entrevistar, os responsáveis pugnam pela salda antecipada 

dos funcionários de mais de 50 anos, segundo f6rmulas de compensação 

negociadas quase caso a caso. 

Se, o envelhecimento nos quadros de pessoal não constitui, de facto, um 

problema imediato das empresas a nlvel regional, estes indlcios de "limpar as 

idades avançadas" da estrutura das idades activas constitui um sinal evidente de 

mal-estar e de dificuldade em lidar com a questáo de uma gestão previsional da 

idade no trabalho, que s6 pode ser desenvolvido num quadro regulado e flexlvel. 
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CAPITULO IX - VALOR E SIGNIFICADO D O  TRABALHO E DA REFORMA NOS 

TRABALHADORES MAIS VELHOS 

"O trabalho t! o refúgio dds pessoas que nada teni de n~elhor para fazer" 

[Oscar ~ i l d e ]  ' 

E para muitos, senao mesmo para a grande maioria, assim é, sem que se 

possa resumir, no entanto, única e exclusivamente o trabalho à sua vertente de 

amparo ocupacional. Haverá provavelmente sempre "melhor para fazer", no 

sentido em que existem seguramente actividades que dêem maior satisfação ou 

2 enriquecimento . Considerando que a realização pelo trabalho passa pela 

realização profissional, mesmo no campo das profissões, a satisfação 

proporcionada é muito variável. Contudo, a satisfação com o trabalho é sempre 

dúbia e o grau de contentamento dependerá do resultado das diversas 

contrapartidas dele decorrentes. Não podia ser de outra forma. A admitir que o 

I Citado por l h e  economist i n  Guia dos indicadores econ6micos. Lisboa, Editorial Caminho, 
1994, p. 80. 
2 

Veja-se, aqui, um sentido de enriquecimento não apenas económico mas, lato senso, de 
valorização pessoal e de condição social. 
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autor Oscar Wilde tivesse razão, o trabalho seria simultaneamente o que se 

procura e aquilo que não se quer. Ainda que pareça, esta ilação nada tem de 

paradoxal. Traduz, efectivamente, a principal contradiçáo de sentimentos inerentes 

à actividade laboriosa, isto 6, simultaneamente a repulsa e a dependência face ao 

trabalho, particularmente aquele que visa assegurar a subsistência. 

Na sua forma de valor de troca social, muito do trabalho rotineiro levado a 

cabo, no quadro do regular exerclcio profissional, quer seja juridicamente 

enquadrado ou não, remete para uma estreita conformidade a regras basilares da 

sobrevivencia e da competitividade que nos são impostas no quadro da 

contemporaneidade. Como advertiu Andre corz3, nao 6 verdade (ou nao 6 forçoso) 

que se consiga viver colectivamente melhor trabalhando mais ou que produzir, 

mais, leve a uma maior e eficiente redistribuição do produto alcançado. A 

contracção da quantidade de trabalho remunerado oferecida, em parte, torna 

caduca a antiga ética do trabalho segundo a qual cada um podia melhorar a sua 

condição trabalhando mais4. Por outro lado, a satisfação no trabalho torna-se 

secundária perante a necessidade de "ganhar a vida" num contexto em que as 

mutaçdes induzem uma forte inflexão da economia do trabalho para o campo do 

indispensável. 

É, este, o quadro em que evolulmos e no qual decidimos equacionar o 

estudo das formas de trabalho para além dos 45 anos. Ao mencionarmos os 

progressos do trabalho e a mutação das concepçdes em torno do trabalho (que 

certamente se ligam a concepções de vida), náo podemos ignorar que o sentido 

que, hoje, lhe conferimos é cultural e semanticamente marcado pelo 

posicionamento das ocupações, à escala global, assim como pela sua transcriçáo 

pessoal em termos de projectos na esfera privada. 

Andr6 Gorr ,  Les rnt5tarnorphoses ..., op. cit. ,  p. 266 .  

Ideni, p. 269. 
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Modernamente, o assalariamento não consiste, sequer, numa opção 

pessoal como se disse, mas numa forma de utilização do trabalho juridicamente 

livre na esfera económica de que decorre subsequentemente uma condição de vida 

e a desejável inserção societal. Raramente o trabalho exprime opções que não 

sejam relativas à sobrevivência individual, incluindo nelas as formas de dignidade 

pessoal e social. Mas, para isso, já o dissemos também, não é o trabalho familiar 

ou desenquadrado que conta mas, sim, aquele que 6 desenvolvido com significado 

de inserção profissional. Será neste sentido que a oferta de competências, 

economicamente utilizáveis e socialmente relevantes, se converte na unidade 

5 elementar de definição moderna de trabalho . É necessário, por outro, que as 

oportunidades de emprego tornem posslvel a construção de uma carreira. A 

percepção da inevitabilidade do trabalho - ou da participação em objectivos 

produtivos que os próprios trabalhadores não definiram - pesa no entendimento 

corrente da relaçao assalariada6. 

Quem, hoje em dia, ainda se preocupar com o tema, já antigo, da 

7 significaçao do trabalho, por certo encontrará muito do que já a este respeito se 

escreveu, mas náo poderá deixar de considerar o seu carácter instrumental e a 

repartiçao do tempo úti l que lhe é inerente. Não estando em causa a questão da 

partilha e da utilidade do trabalho, a ocupação do tempo 6 socialmente regulada 

tendo em conta, tal como para o trabalho, o seu valor de uso. Na organização 

tripartida da sociedade providencialista, reivindica-se tenazmente o direito a "um 

tempo para s i  "fora dos constrangimentos de trabalho mas sem o qual o descanso 

5 
EstA aqui em causa a própria concepção de profissão e de profissionalização. 

6 
Numa leitura geral, e fora da esfera de autoconsumo, a orientação da produqão centra-se, 

naturalmente, nos imperativos de mercado e, como se sabe, particularmente mais no que se 
pode escoar do que produzir. A integração das capacidades produtivas niim processo alargado, 
raramente revela explicitamente '1s finalidades da produção. O trabalhador sabe que a venda do 
seu trabalho dever6 submeter-se A s  finalidades de terceiros, sendo a melhor compensação pelo 
seu esforço a rernuneraç~o e a continuidade da mesma. 
' Precisamente por ser uma temdtica consagrada e j 6  antiga de reflexio sócio-política e 
ai i t ropológic~~, foi detlicado o capitulo segundo 'i questio d.1 significaçao do trabalho. 
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não teria o significado que, actualmente, se lhe confere. O significado que se 

atribui ao acto de trabalhar, em si, deverá apresentar variações de que só 

parcialmente conseguimos dar conta no decurso desta análise. São, no entanto, 

suficientemente significantes nos padrões posicionais que traçam em termos de 

atitudes diferenciais, face à actividade ou nas perspectivas de retracção que 

procuramos conhecer. Destacaremos, na amplitude semantica do entendimento do 

trabalho e do tempo livre, as nuances que se reportam à idade dentro das 

categorias em que as distancias permitem perceber as desigualdades de contexto. 

I. O trabalho: fundamentos do sentido e do valor de utilidade 

1. 1. Volor soctol de refer8ncto 

Há valores que perpassam as epocas. Apesar de cada época ter os seus 

modelos de conduta e a sua hierarquia de valores', o valor do trabalho, com a sua 

unidade e utilidade relativas, é um dos que perdura através dos tempos. Nunca 

saberemos como se alteraram ou sequer quais as transformaçdes mais importantes 

nos valores que rodeiam o trabalho. O que podemos pensar é que os valores 

morais de referência, esses sim, mudaram, bem como os contextos e a força dos 

imperativos. Mesmo se a ligação à renovação geracional é dif ici l de provar, 

aceitamos a designaçao de Ronald Inglehart segundo a qual existiria uma forte 

relação dos valores com as mudanças culturais mais gerais, sendo que os valores 

fundamentais do indivlduo permanecem "um elemento relativamente central na 

rua concepqão de vida"'. Suporte, fundamento ou simples justificação, os valores 

facultam uma tábua referencial de orientação das diferentes condutas em que 

É facto que os valores perpassam as épocas, mas também é certo que a hierarquia desses 
valores é diferente consoante as circunstâncias históricas. 

Assim, a predominância de valores põs-materialistas sugere maior enfase na realização do que 
na segurança física e material. Cf. Ronald Inglehart, La transition culturelle dans les soci@t&s 
industrielles avancbes, Paris, Economica, 1993, p.  161. 
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naturalmente se incluem as condutas profissionais pelas quais se pode ler o sentido 

com que o trabalho é usado. 

Dentro dos quadros organizados que, em traços largos, consubstanciam os 

sistemas de preferências (ou relevam de aspectos justificativos das condutas), 

dificilmente, os valores do trabalho herdados do passado permanecem inalteráveis. 

No entanto, todos o reconhecerão também, cercar-se os valores em jogo quando se 

aborda a questáo do trabalho náo é algo nem exaustiva nem inteiramente posslvel. 

Expurgar-se das atitudes os valores que lhe servem de suporte é, para além de 

complexo, um intento de interpretação ideológica que depende, em muito, da 

articulação entre sistemas de valores do presente, onde tanto o sentido, como o 

significado do trabalho se expressam na coerência dos quadros de vida. Por isso, a 

iconografia moralista e a doutrina religiosa, muito antes ainda dos sistemas 

pollticos, apropriaram-se o tema: "ao dever do trabalho, imposto pela natureza, 

corrcspondc c scguc-sc o direito natural dc cada indivíduo dc fazer do trabalho o 

nicio para prover à vida própria c dos filhos: tão altamcntc ordenado à 

conservaçdo do homem 6 o império da natureza"lu. Da interpretação dos sistemas 

doutrinários, em que fundamentadamente o trabalho toma parte, ressaltam por 

vezes grandes ambiguidades. Contudo, não parece ser aqui o caso; o trabalho é, 

para além de tudo, um dever inerente à condição humana para prover à vida. 

A tradição intelectual do ocidente estabelecera, desde hã muito, que o 

trabalho 6 ,  se não a única, pelo menos uma das principais fontes que dá valor às 

coisas1'. O trabalho é um meio de criar valor que não carece, sequer, de 

10 
Pio XII ,  no 50° aniversário da Reruni Novaruni, 19, João Cesar das Neves, A economia de 

Deus, Lisboa, Principia, 2001, p. 91. 

I ' 16 em meados do século XVIII, o abade Galiani defendia que 'o trabalho t! a única fonte que 
dd valor A coisa". Citado por Pierre Jaccard in  História social do trabalho, op. cit., p. 239. 
Ainda que não se possa defender a unicidade do  valor s6 com base no trabalho, cremos que 
uma tal formulação 6 ,  pelo menos, reveladora de valores morais que louvavam o trabalho. Por 
outro lado, o valor que se transfere do trabalho para as coisas produzidas terd, n~me~idamente,  
que atender A raridade das competencias, qualidade e organizaçAo do trabalho, factores 
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confirmação. Mas, se as lutas sociais puderam demonstrar, historicamente, o 

quanto ele é um factor de desigualdades, tal fica-se a dever ao facto de a sua 

posição estrutural ir muito para além da criação de riqueza. Também, aqui, se 

regista uma consciencialização do facto que transparece nas respostas facultadas. A 

actividade laboriosa ditou - e simultaneamente encontrou - nos quadros ético- 

morais, próprios de cada Cpoca, o conteúdo da sua afirmação. Efectivamente, ao 

ser entendido como um valor em si, compreende-se que o labor humano seja 

também um elemento simbólico integrante de um quadro normativo 
12 

compartilhado à escala societal. Os valores são, pois, o garante da ordem num 

sistema de acção concreto e facultam, regra geral, uma orientação motivacional 

muito forte na qual que asseguram. No dizer de Maria José Stock, a função de 

laténcia ou de estabilidade normativa do sistema social articula-se com a tradição 

cultural13. Na tradição cultural do Ocidente, o trabalho apresentou sempre 

fundamentos essenciais enquanto meio de subsisténcia, de realização, de criação 

14 de riqueza e de ligaçáo social . 
Por tudo isto, o trabalho confere sentido e valor à existéncia, sendo, ele 

próprio, criador de valor. Mas, por transportar, consigo, significaçdes plurais 

atinentes à sustentação, sendo por isso um valor em s i  mesmo, não deixa de ser 

algo problemático em qualquer época, na articulaçao dos quadros de referencia 

comportamentais. O valor do trabalho é daqueles aspectos reconhecidamente 

insubstitulveis e defendidos que, amiúde, enforma as avaliaçdes e os juizos que 

indicativos de que o trabalho não valoriza tudo da mesma maneira e, claro esta, também não 6 
igualmente valorizado. 

'* De acordo com tal preceito, cremos ficar a dever-se a Talcott Parsons a definigão, 
sociologicamente mais relevante acerca de valor, ao entende-lo como 'um elemento de um 
sistema sinibólico compartido que serve de critério para selecçdo entre as alternativas de 
orientação que se apresentam intrinsecamente abertas numa dada situação". Cf. E1 sistema 
social, Madrid, Al ianza Editora, 1999, p 24. 

I 3  Maria )os& Fernandes Stock, #A  teoria da Acçno social em Talcott Parsonsm, Economia e 
Sociologia, n028, 1980, pp. 11 -40. 

l 4  Pierre Jaccard, Histbr ia social do  trabalho, op. cit., p.342. 
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proferimos acerca dos comportamentos dos outros15. Na tradição que os códigos 

de honra da sociedade mediterranea veiculam, o 'não trabalhar" não tem 

cabimento a náo ser por doença ou incapacidade permanente. 

Para além dos valores a que o trabalho está associado e do seu valor 

pecuniário, ele 6, na sua condição de partida, um valor individual, social e 

utilitário, igualitário e nivelador, pelo que a moral do trabalho 6 uma componente 

normativa da conduta geral. Embora, hoje, se verifiquem notórias variações, de 

acordo com a profissáo e o tipo de trabalho desempenhado, os conteúdos 

permanecem os mesmos e os valores latentes nos traços simbólicos ou culturais de 

certas sociedades fazem, ainda, apelo aos mesmos códigos de honra que justificam 

o sentido de enaltecimento pelo trabalho e que apregoam que s6 é bem sucedido 

quem for trabalhador. Muito do significado latente do trabalho veicula, 

precisamente, o sentido de valoração social de que se sabe ser depositário. 

Uma das caracterlsticas indeléveis dos valores é consistirem em 

orientações da conduta, pelo que, na opinião de Joseph Fichter, "os valores são 

guias para os indivíduos na eleição e realizacão dos papéis sociaisa1' . No 

fundamental, eles cumprem uma função de aprovação e desaprovação social dos 

comportamentos dos indivlduos e das  colectividade^'^. Como acontece com 

muitos outros objectos valorizados, o trabalho converte-se, ele próprio, num 

critério de avaliação das condutas ao instituir-se como norma que responde a uma 

necessidade de vida e de dignificação. Mas aquilo que operatoriamente permitirá 

I 5  Cf. Joseph Fichter, Sociologia, op. cit., p. 347  e segs. 

I6 Idem, p. 357. 

Cf. Joseph Shurnp e Michel Hugues, Diciondrio de Sociologia, o p  cit. ,  p. 228 .  
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definir os valores é a sua propensão para se constitulrem como ideais normativos e 

padrões c~m~or tamenta is '~ ,  tendo, por isso, o mesmo lugar que eles no quadro da 

moral das sociedades19. Ainda mais significativo talvez, na ordenação social, isto é, 

na forma como se arrumam e como nelas se posicionam os indivlduos e os grupos, 

é o estatuto decorrente do trabalho ou da profissão. Efectivamente, se as questões 

estatutárias estão, do ponto de vista da problemática do trabalho, tão implicadas, é 

porque existem, subjacentes, formas de valoração sociologicamente marcantes, 

diferenciadoras e hierarquizantes. É frequente, sobretudo no dominio da análise 

económica, utilizar-se o critério de utilidade que se encontra na origem do valor e, 

particularmente neste caso, do valor de uso ou de funcionalidade intrlnseca ao 

objecto. Porém, é um facto que a utilidade consiste numa categoria à qual se 

atribui uma capacidade para a satisfação das necessidades humanas2'. As 

necessidades que o trabalho vem suprir são inúmeras, mas mesmo assim, não são 

suficientes para dar conta do lugar do trabalho, na sua globalidade, nas 

concepçoes actuais. 

Investido de um valor ético e sentimental que nao entra sequer no valor de 

troca", a simb6lica do trabalho alicerça, também, as praticas. Por isso mesmo, a 

homologia entre o valor dos objectos e o valor do trabalho é, sem dúvida, 

perigosa. A função slgnica que suporta o valor do trabalho diz-nos que quando 

passamos da esfera do indivlduo para o plano econ6mico ou social, o trabalho 

muda de sentido. Sabemos que o trabalho tem para o indivlduo um valor de auto- 

18 
Numa linguagem parsoniana dir-se-ia que ao constituírem-se como orientações gerais da 

conduta e em sistemas organizados, os valores estruturam aspiraçòes e desejos. Na hierarquia 
em que se ordenam, numa determinada época, os valores socialmente justificados e defendidos 
impõem modelos de acção. 
19 

Cf. Jean Étienne, Françoise Bloess, Jean-pierre Noreck e Jean-Pierre Roux, Dictionnaire de 
Sociologie, Paris, Hatier, 1997. 
'O Cf. Carlo Bofito, 'Utilidade" in AA. VV., Enciclopedia Einaudi, vol. 40, Lisboa, INICM, 1986, 
r>p. 307-337.  
2 1 

Serií inút i l  retomar a problemática, jií antiga, dos significados e valor. São os significados de 
que investimos as coisas ou as nossas acções que lhe conferem o seu valor. O valor de uma 
coisa, em si, n i o  existe é uma questáo de representações e consenso acerca das mesmas. 
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expressão, de protecção e de integraçáo que a economia não avalia. Nem o 

poderia, fazendo fé nas posições de Jean Baudrillard, por exemplo, o olhar da 

economia politica encontrar-se-ia ancorado na rnetaflsica da utilidade22 e da troca 

e não na do sentido ou da raciona~idade*~. Mas a utilidade do trabalho depende, 

muito, da utilidade dos objectos de trabalho e as associações entre trabalho e 

produtos do trabalho, obras ou realizaçdes são também uma constante nas culturas. 

As realizações e os produtos da actividade laboral inscrevem-se num sistema de 

significação que, em grande parte, conferem o seu sentido ao trabalho. Objectos 

industriais, artesanais ou esteticos conotam diferentemente o trabalho, mas, numa 

ordem social em que todos coexistem, o estatuto posicional e que define, 

sobretudo, o tipo de trabalho. 

Fonte de ambiguidade, porque suscita sentimentos disseminados e 

contraditórios, o trabalho e, particularmente, a sua valoração sócio-cultural - mais 

do que a económica - faz a sua grandeza e a sua indefinição mas tambem a sua 

riqueza semântica. Associado ao produto do trabalho o seu significado 4 diferente 

do que estar4 porventura ligado ao acto e atitude de trabalho. No  plural ou no 

singular, trabalho remete-nos para obras de realização humana. Poucos autores 

terão, no seguimento de Hannah Arendt, explanado tão criticamente o que o acto 

de trabalhar significa para os homens, distinguindo-se, remotamente, por ele a 

própria condição humana2'. Sendo dos atributos que por excelencia se encontram 

no processo de transformagão da natureza2' tinha de ser um estruturante 

22 Jean Baudrillard, Para uma economia po l l t i ca  d o  signo, Lisboa, Ediç6es 70, 1981, p. 165. 
3 7 
LJ 

André Gorz, Adieux au proletariat, Paris, Gali lé, 1980. 

24 Hannah Arendt, A c o n d i ~ a o  Humana, op. cit .  
25 

Provavelmente, entre os sentimentos mais insuperdveis n o  homem encontramos, talvez, 
aquele que é devido à criação de objectos materiais e simbólicos, testemunhos da acçáo 
transformadora que continuamente os homens exercem sobre a natureza. Mas o trabalho não é, 
todo ele, redutível, apenas, a essa acção criadora, nem a diversidade das manifestações, por 
que se perspectiva, autoriza a dizer que, essa, é a mais importante das dimensões que 
comporta. N o  plano empírico, a sobrevivCncia é, antes de mais, o pr incipal  fundamento de 
trabalhar. 
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etnológico, muito forte, de que as culturas do trabalho são apenas derivações 

particulares26. Nos dias de hoje, os códigos e práticas profissionais testemunham, 

com particular relevo, as atitudes culturais face ao trabalho e a forma de o utilizar 

em proveito de finalidades concretas. Mas, são as culturas e os sistemas de valores 

que tecem a moral e explicitam as finalidades supremas. As noções correntes e as 

atitudes apenas lhe procuram corresponder e, lato senso, as motivações também. 

Ora, na laboraçáo a motivação mais evidente é o salário. E, felizmente, a taxa de 

assalariamento cresceu consideravelmente nas últimas décadas a ajuizar pelos 

indicadores de emprego; sinal tangivel das tendências que congregam, na esfera 

laboral, trabalho outrora não remunerado. 

O Ocidente desenvolveu uma ideologia do trabalho que serve a sua 

hegemonia e desenvolvimento e que estabelece como condição de vida a 

dependência do salário. Para quem se encontra dependente do salário, o trabalho 

terã, necessariamente, de ser uma referência fundamental no quotidiano. 

1.3. Concepgõss e slgnlflcogões correntes do tmbolho, no octuolldode 

As representaçóes mais comuns carregam a ideia de que as "massas 

trabalhadoras e rurais, têm virtudes de que carecem as classes abastadasm2' como 

registará John Peristiany nas suas observações sobre códigos de honra e vergonha. 

Será em virtude de estas serem mais submetidas às obrigações do trabalho? Nas 

suas reflexões, André Gorz subentende que, nas sociedades em que o capitalismo 

2 8 industrial vingou, o trabalho é "um imperativo moral e uma obrigação social" . 
Não constituiria já formas de obrigação antes, pelo menos para certas classes? 

2a Observam-se nos aspectos peculiares de certas formas de r e l a ~ a o  com o trabalho as 
características diferenciadoras da 'cultura do trabalho". D e  facto, existem culturas profissionais 
que encontram, por via do trabalho, uma forte afinidade, característica definidora da sua 
identidade. 
27 

Cf, John Peristiany, Honra e vergonha. Valores das sociedades rnediterrânicas, Lisboa, 
Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1988, p. 103.  

2X Andr6 Corr ,  Métarnorphoses ..., op. c i t . ,  p. 2 6 5 .  
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Resta-nos a certeza de que, na actual estrutura social, a classe trabalhadora não 

possui, apenas, um sentido económico, pois radica em quadros normativos de 

relação com o trabalho a que estão ligados universos morais de conduta social, 

sendo as significaçóes vividas que regem os comportamentos. 

A par do sentido, depreende-se tambem a finalidade e o valor. O 

entendimento vulgar informa acerca do seu lugar. Nas concepçóes correntes, 

"trabalhar para aprender", para "ser alguém" ou simplesmente "trabalhar para 

aquecer", desenham-lhe precisamente tanto o sentido como o valor. Seria falso 

apenas subentender, nestes estereótipos, um sentido pueril. Do mesmo modo, seria 

falso dizer-se que as geraçóes ou as epocas valorizam de igual modo o trabalho. 

Inevitavelmente, a tendência "fragmentária" ou a sua redução "a migalhas" 

poderá desvalorizá-lo mas tambem valorizar, diferentemente, o trabalho, no 

sentido em que se rodeia de novos valores. Seria erróneo não acreditar que as 

mudanças tecnicas ou o progresso social não tenham, pelo menos em parte, 

transformado o valor trabalho. Os estudiosos da organização do trabalho 

reconhecem, hoje, que, no processo de mecanizaçáo dos metodos e de 

instrumentalização do trabalho como meio de convertibilidade do valor utilitário 

em valor monetarizado para suprir as  necessidadeszv, perdeu-se muito do sentido 

de realização e de criação que permitem a riqueza e a satisfaçáo que o acto de 

trabalhar proporciona30. Provavelmente não terá sido, apenas, esta a mais 

perniciosa consequência. 

29 Cf. Maurice Coledier, "trabalhoa in  Enciclopt2dia Einaudi, vol. 7, Lisboa, INICM, 1986, pp. 
12-62.  
30 

Entre os aspectos mais emblemáticos do desenvolvimento e transformação que se regista na 
organização do trabalho ocorrida ate aos dias de hoje, tanto a despersonificação do trabalho 
como a disseminação das tarefas por uma área cada vez mais ampla foram dos aspectos mais 
relatados pelas criticas As teorias clássicas do trabalho. E, de facto, muito abundante a literatura 
acerca da perda de sentido da criação artística ou artesanal resultante de um processo de 
trabalho em que o trabalhador detinha o controlo sobre a globalidade da realização. No 
essencial, a nossa época não é a de Taylor mas a sub-divisão do trabalho, base do sistema de 
produçao nas economias de escala, estrutura as sociedades modernas. Cf. André Gorz (Org.), 
Critique de Ia division du travail, op. cit. 
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O trabalho confere à vida mais do que um sentido: o de utilidade e de 

valorizaçáo pessoal, de realização e reconhecimento profissional ou, consoante o 

caso, um sentido de infortúnio, de necessidade marcada pelo sofrimento ou de 

redenção. Os significados do trabalho mudam consoante os contextos e a natureza 

do mesmo. Contudo, o "homem" que, hoje, trabalha é o mesmo que antes 

trabalhava: apenas mudaram as condiçdes e os valores que enquadram o trabalho. 

A representação que se tem e as expectativas que sobre ele formulamos tecem-lhe 

o sentido, fixam o seu lugar, apontam para diferentes graus de satisfaçáo. 

O carácter cáustico e árduo do trabalho é pouco valorizado assim como o 

trabalho manual. Quem disso não terá consciéncia? Por isso, livrar-se do carácter 

penoso, coercivo e escravizante do trabalho é uma forma de valorização na escala 

social e uma aspiraçáo de promoção que, nem sempre é inteiramente alcançada 

durante o perlodo activo, mas que a ascensão na idade, por enquanto, ainda 

confere. Certamente nao para todos mas, principalmente, para aqueles 

trabalhadores que jd contam bastantes anos no activo. Muito poucos dos inquiridos 

se abstiveram de escalonar o valor-trabalho entre sofrimento e satisfação, ou entre 

direito e obrigaçáo. 

2. O entendimento do trabalho após os 45 anos 

P. 1.Sentido do trabalho e voriagõo 

Ao tomarmos consciência das transformações que ocorreram nas formas de 

trabalho, uma constatação que se impõe é um recuo da dureza escravizante do 

trabalho e da regressá0 do trabalho servil. Até certo ponto, este aspecto pode ser 

interpretado como via de dignificação senão de todo o trabalho pelo menos das 

condições de exercício do mesmo a par de uma maior valorização retribuitiva. 

Como referia, há algumas decadas atrás, Jean Rousselet, em termos de valores 
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existirá, hoje porventura, uma menor sujeição e entrega ao trabalho árduo e as 

novas geraçóes "jd ndo sentem pelo trabalho o cego respeito tradicional"". 

Efectivamente, as geraçóes são portadoras de quadros referenciais distintos. Se 6 

verdade que o significado dominante e a legitimidade social atribuidos ao trabalho 

apresentam variaçóes no tempo, é muito por meio de uma diferenciaçáo geracional 

que o mesmo se evidencia. Tendencialmente, para além dos quarenta e cinco anos, 

o trabalho encontra-se mais estabilizado permitindo expectativas mais consistentes 

e clarificadas, embora não retirem, de todo, o grau de incerteza quanto ao futuro 

do mesmo. 

De uma profissão para outra e entre sociedades diferentes, enquadrado ou 

não no exerclcio regular, ao trabalho ligam-se, invariavelmente, como dissemos 

diferentes formas de entendimento. A apreensão do sentido de trabalhar varia em 

função de um sem número de circunstAncias onde os códigos culturais, 

profissionais e eticos intervem. A situaçao de enquadramento, assim como as 

condições de laboração, todos o sabemos, encontram-se entre as variáveis 

motivacionais e de satisfação pessoal que já mais vezes se invocaram3*. Nos 

cenários concretos de trabalho, são principalmente os desejos e aspirações assim 

como a compreensão das contrapartidas do trabalho que mais influem sobre a 

motiva~ao dos assa~ariados~~. Mas ate esta vertente deve ser lida dentro de um 

sistema mais global que no limite remete para as necessidades e a integração do 

trabalho subjacente aos conteúdos das necessidades, desejos e aspiraçdes dos 

trabalhadores, já que são estas que fundamentam a predisposição dos sujeitos3'. A 

3 1  Cf. Jean Rousselet, A alergia ao trabalho, p. 261. 

32 c tema recorrente nas abordagens da sociologia do trabalho assim como o 6 no estudo 
organizacional. 
3 3 

Cf., entre outros, Sandra Michel, A gestdo das motivaçdes, Porto, R6s editord, S/d. 

34 Ideni, p. 103. 
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nossa sociedade multiplicou as necessidades, diversificou as aspirações, porque 

razão teria sido diferente com as necessidades de trabalho? 

Inserido numa complexa teia de contrapartidas e não apenas em relações 

de produção, a legitimidade do trabalho fundamenta-se, ainda actualmente, nos 

nlveis mais elementares. Por mais que uma razão, e qualquer que seja a sua forma, 

o trabalho permanece, ainda, um desafio inerente à sobrevivéncia geral. Assim 

sendo, ninguém dúvida que falamos de coisas tão essenciais como os fundamentos 

morais que nos ligam à existência quando abordamos as questdes de significação e 

de valores do trabalho, não raras vezes recuperados e reciclados pelo discurso 

ideológico ou pelas convicçdes anallticas. 

Contudo, limitados como estamos no quadro da presente investigaçáo, náo 

poderemos explorar a simbólica do trabalho, nem indagar as diferenças semanticas 

entre geraçdes. Apenas poderemos, isso sim, questionar os significados que nas 

geraçdes de mais de 45 anos se lhe atribui. Sendo certo, porem, que o registo 

delineado pela experiência pessoal, que os trabalhadores de idade ou de meia- 

idade consolidaram, nos coloca numa problemática diferente daquela que procura 

conhecer o que representa o trabalho para um jovem à procura do primeiro 

emprego ou em formação. Em todas as epocas, se verificaram consequências 

pessoais da actividade assim como os comportamentos perante o trabalho 

transcrevem diferenças apreciáveis. Neste quadro, percebemos que a idade 

desempenhe um papel importante. 

P. P. Cotegorlos de significo& e de senti& do trobolho 

O sentido que melhor retemos do trabalho liga-se ao percurso pessoal, isto 

e, à experiência e ao tempo. Para alem dos 45 anos, com uma trajectória 

profissional, assente num amplo periodo a viver-se do trabalho, processa-se um 



Capitulo IX 

entendimento da actividade que porventura não se teria aos vinte35. Como vimos, 

para além de um valor em si, o valor pecuniário, social e utilitário do trabalho 

também não deixa dúvidas, mas seria preciso a ascensão na idade para o 

confirmar. Não custa a crer que as categorias de respostas que obtivemos" sejam, 

também elas, comuns aos mais jovens, variando apenas na sua frequência. Não o 

poderemos confirmar ao longo de todo o espectro etário mas o que é facto é que, 

até neste universo populacional, a idade do respondente introduz alguma variação. 

No  seu conjunto, todas as diferentes dimensdes do espectro significante do 

trabalho sáo unanimemente reconhecidas pelos  entrevistado^'^. Sobre esta 

temática, a indagaçáo que nos foi posslvel efectuar apresenta resultados que 

apontam no mesmo sentido que muitas das investigaçdes, nacionais ou europeias, 

até hoje levadas a cabo em matéria de significado, satisfaçáo e atitudes no trabalho 

e no emprego3'. Mas, se a satisfaçáo se revela muito relativa, quando questionamos 

os significados que os trabalhadores de meia-idade atribuem ao trabalho ou à 

actividade, 4 sobretudo como fonte de sustento, de "ganha-pao" necessário ( 3 2 O 1 0 )  

35 Obviamente, ao proceder-se deste modo aceitamos o pressuposto de que a noção que cada 
um constrói de trabalho radica muito naquilo que 6 a sua experiência pessoal. Inúti l  ser6 dizer- 
se que a cultura envolvente também nela se expressa sem que haja maneira de separar o que é 
devido a uma e à outra. 
36 

Como nos diz Laurence Bardin, em termos do tratamento de respostas verbais, "A 
categorizaçdo é urria operaçáo de ~ l d S S i f i ~ a ~ d 0  de elerrieritos constitutivos de uni conjurito, por 
difcrcnciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género", ou seja, tendo em conta 
analogias de significação. Sendo certo que as distancias semdnticas a considerar apenas podem 
ser estabelecidas por opções de análise, após a inventariação das respostas e procedendo a uma 
comparaçSo sistemática decidiu-se adoptar uma repartição das respostas em nove categorias 
que inventariam a quase totalidade do conceito de trabalho. Cf. Analise de conteúdo, Lisboa, 
Edicões 70, 1991, p. 11 7. 

37 Para resumir a amplitude de sentidos expressos verbalmente pelos entrevistados, adoptou-se 
um leque de nove categorias que cobrem quase integralmente o espaço semdntico que ressalta 
das opiniões dos trabalhadores de mais de 45 anos sobre aquilo que o trabalho representa nas 
suas vidas. Bastante reveladoras, as categorias de significação e de sentido sistematizam e 
traduzem o que, de antemão, já se sabe acerca das funções que a actividade laboriosa sempre 
cumpriu, denotando-se um entendimento que converge para a posicionar com uma grande 
centralidade no espectro vital. 
3 8 

Estamos a referir-nos, em particular, aos estudos sistematizados por Manuel villaverde 
Cabral, Jorge Vala e João Freire, Trabalho e cidadania, Lisboa, ICS/ISSP, 2000; M a  de Lurdes 
Rodrigues, 'Atitudes da população portuguesa perante o trabalho", Organizaçbes e trabalho, no 
14, pp. 23-63 e H. Riffault, 'Les Europeens et Ia valeurs travail", futuribles, 200, pp. 25-46. 
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- 

ou como forma de actividade produtora de valor (28,4%) que é mais referido. Em 

cada tres entrevistados, dois deles consideram-no directa ou indirectamente uma 

fonte de sobrevivencia sendo que para um em cada cinco é também um meio de 

realizasao (19,3Oh) e uma fonte de r e n d i r n e n t ~ ~ ~  (20,0°h). Nestas rubricas, como 

acontece com a maior parte dos indicadores que levantamos, a variação entre 

amostras (Continentelllha) não é estatisticamente relevante", o que poder8 ser 

interpretado como uma grande estabilidade dos resultados em redor das questões 

sondadas, independentemente dos universos espaciais4'. Como relembram outras 

reflexdes4*, trabalha-se primeiro para 'ganhar a vida" e apenas secundariamente 

para "a satisfação ou prazer". Não seria de esperar aqui resultados diferentes. 

Ao verbalizarem a definição de trabalho, os indivlduos expressam, 

livremente e numa óptica pessoal, o que o trabalho significa nas suas vidas. 

Podemos deduzir do conjunto das observaçdes, que ou como fonte de sustento, de 

utilidade social, de rendimento, de realizaçáo pessoal ou como o resultado de uma 

simples actividade profissional, o trabalho é quase unanimemente (78,g0Io) 

43 apontado e reconhecido nas suas funçdes essenciais . 

Vertente que, alids, está implícita quando se refere a sobrevivência mas que tem um alcance 
mais especifico e localizado quanto ao que representa para os sujeitos. 

De acordo com o teste de diferenças de proporções para duas amostras independentes, os 
valores obtidos para as proporções de entrevistados que respondem "a sobrevivência" e para os 
que respondem outra coisa entre as amostras da i lha e do  continente é de 0,48 e 1,46 
respectivamente. Sendo inferior a 1,96 informa-nos de uma variação não significativa que pode 
dever-se, não ao fenómeno, mas a flutuações amostrais. Será doravante, sempre que haja 
necessidade, o teste recorrente para aferir da divergência dos resultados entre as duas amostras. 
Z -  p l -p2/  V2*p.q/n. 

" As diferenças nas respostas, quando existem, podemos confirmá-lo, nao remetem para 
qualquer padrao cultural diferenciador dos níveis regionais, mas sim para diferenças de 
preponderancia quanto à natureza de trabalho e vinculo, como se verá. 

42 Nomeadamente os já citados André Gorz e o estudo de Robert Frances. 

As categorias do gráfico somam mais de 100% porque frequentemente a resposta fornecida 
expressa mais de um sentido, isto é, reconhece-se também a significaçáo plural do trabalho. 
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Figura 6 - Expressão relativa das categorias de significado do trabalho (%) 

Fonte de sustenro r de sobreviv@ncid 

Tudo, o rssenr-ia1 d vida 
vid.3 

0 que é Fonte dr Fonte de rendimento, 
para si io dr obtrr 

o trabalho? dinheinj 

F»rma de utiliddde, 

Actividade p n ~  fissional e dr dignidade e de 
integra@rj soc L I  

ou prudut» e obra 

Estes resultados são ligeiramente diferentes quando se tem em conta, 

apenas, o significado principal, referido para o trabalho, sem que para tal haja 

sequer alteração significativa da hierarquia global das categorias anteriores. 

Confirmam-se pois as nossas expectativas sobre o fundamento do trabalho. 

Quadro 21. Principal significado que os entrevistados atribuem ao trabalho (%) 

Fonte de sustento ou de sobrevivência 
Actividade profissional elou produtora 
Forma de utilidade, dignidade e de integraçao social 
Fonte de rendimento 
Fonte de realizaçao e satisfaça0 pessoal 
Fonte de cansaço e esforço 
Tudo, o essencial A vida ou um modo de vida 
Um dever ou uma obrigaçao de vida 
Um direito elou fonte de autonomia 
Total 

Açores 

26,6 
19,l  
16,7 

9,o 
8,4 
5,7 
5,4 
5,7 
3,6 

100,O 

Continente 

21,7 
22,5 
11,3 
13,6 
9,5 

11,0 
3,8 
3,5 
3,2 

100,O 

Global 

24,l 
20,6 
13,4 
12,l 
8 ,7  
8,2 
4,7 
4,9 
3,3 

100,O 
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Não será por acaso que o trabalho é referenciado entre o rendimento, a 

sobrevivência e o padrão fundamental de sustentação, isto 6, uma necessidade 

relativa ao mlnimo vital abaixo do qual não se pode reduzir a manifestação laboral. 

Pese embora ter adquirido novas regras e novos contornos (de que os entrevistados 

parecem estar muito conscientes), continua a ser a expressão fundamental da 

sustentabilidade geral. A variabilidade das evocações e das emoções ressentidas dá 

conta da amplidão do conteúdo, como mais adiante se verá. 

Como era de esperar, a heurlstica do trabalho apresenta uma grande 

abrangência; não poderia ser de outra forma com o entendimento do mesmo. No 

entanto, os cinco principais significados mais referidos (sustento, actividade, 

utilidade, rendimento e realizaçáo) concentram cerca de 8O0/0 das respostas e 

sintetizam bem, em nosso entender, o que de mais importante se reconhece à 

actividade laboriosa. Para quatro em cada cinco dos entrevistados, o seu trabalho é 

algo de vital, demonstrando-se, simultaneamente por aqui também, a centralidade 

do mesmo na vida corrente. 

As expressdes que habitualmente classificam e designam a actividade 

laboriosa evocam para nós noçdes particularizadas que podem ou náo, consoante 

os casos, identificar-se com a representação que cada um tem do seu caso concreto 

ou daquilo que é a sua relação com o trabalho. Mas, independentemente da 

situação face ao trabalho, quando perguntamos o que considera principalmente 

que se encontra mais adequado ao seu caso pessoal44 (em termos de actividade 

regular), é o entendimento da actividade como uma profissão que prevalece. As 

elevadas taxas de profissionalização da população activa explicam, em grande 

44 
Formulamos a pergunta da form.1 como se pode ver no questionário em anexo, pergunta 44.  

426 
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parte que se assimile frequentemente quer a situação de trabalho quer a de 

emprego A profissao45. J6 por mais de uma vez, tivemos oportunidade de afirmar as 

diferenças conceptuais, sendo tamb6m certo que mesmo as impressões pouco 

46 elaboradas registam diferenças entre os dois conceitos . 

Quadro 22. O se entende ter principalmente, no domlnio laboral 

Náo deixa de ser significativo registar-se sensivelmente a mesma expressa0 

para "o trabalho" e para "o emprego" ou "actividade", apenas remetendo para 

caracterlsticas peculiares dos respondentes, nomeadamente aquilo que 6 o seu 

entendimento das diferenças das noçaes em causa. As respostas tendem mais para 

o emprego quando inquirimos os funcionários da administração, são estes que não 

estabelecem qualquer tipo de diferença. Náo sendo anódina, a preferência 6 ,  em 

parte, reveladora do entendimento que se tem sobre a sua situação perante a 

actividade. 

Uma profissiio 
Um trabalho 
Um emprego 
Uma actividade 
Uma ocupaçao 
Uma obrigação 
Outra 
Niio sabe 

Total 

45 Apresentamos, j6, uma sintese de resultados face a esta mesma temhtica, com uma amostra 
mais reduzida, num encontro cientifico em 2001. Cf. Licínio M. Vicente Tomds, Empregados e 
trabalhadores - A procura das (des)semelhanças, Actas do IX encontro APSIOT, 2001. 
Tínhamos, na altura, salientado o quanto o tipo de vínculo o trabalho se revela importante para 
uma diferenciação das respostas. Hoje, os resultados definitivos só confirmam essa perspectiva. 

46 Ainda que ocupem o mesmo espaco de estudo trabalho e emprego apresentam diferenças de 
que j6 procuramos dar conta. Em virtude de alguma conotaçáo pejorativa do emprego e da 
exaltação das virtudes do  trabalho tende-se a associar o trabalho a certas virtudes, no entanto, 
quando é a questão da inserção profissional e da forma de assimilação dos indivíduos na esfera 
produtiva 6 claramente o emprego que está em causa. 

Açores 

44,4 
18,5 
19,9 
7,3 
3 8  
5,3 
0,7 
0,3 

100,O 

Continente 

35,2 
18,3 
14,O 
18,6 
5,7 
5,4 
0,6 
2,O 

100,O 

Global 

3 9 3  
18,4 
16,7 
13,4 
4,8 
5,4 
0,6 
1 2  

100,O 
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Quadro 23. O que considera que tem principalmente, segundo o reconhecimento de 

diferenças entre trabalho e emprego 

Geralmente considera-se existirem diferenças substanciais entre as noções 

apresentadas, excepto nos que responderam ter principalmente um emprego. Os 

que se identificam com uma situaçáo apenas de actividade liberal, uma profissão 

ou um trabalho, têm mais tendência para acreditar que existem diferenças, 

enquanto os que, inversamente, consideram ter um emprego têm talvez menos 

propensão para acusar essa noção. Com efeito, o facto de se classificar ora como 

profissáo, ora como emprego, actividade ou trabalho sintetiza uma vertente 

importante do entendimento que se faz da questáo laboral, traduzindo perfis 

especificas em termos de relaçáo e inserçáo profissional e de significado da 

actividade laboriosa. 

Quadro 24. Principal significado que os entrevistados atribuem ao trabalho (%) 

Diferenças? 

Uma profissao 
Um emprego 
Uma actividade 
Um trabalho 
Outra 

Total 

Não 

39,3 
45,s 
28,7 
29,2 
25,3 
35,4 

Sim 

54,l 
33,9 
66'7 
58,3 
54,4 
53,8 

Tendo em conta certos perfis situacionais perante a actividade, a coerência 

dos dados anteriores não deixa dúvidas. A conotaçáo do trabalho com o produto 

final ou obra 6 a que menor variação apresenta e a identificação das diversas 

categorias de apelidação com o cansaço do trabalho 6 a relação de maior 

variabilidade. Aqueles que consideram ter apenas um trabalho, uma obrigação ou 

Fonte de sustento ou de 
sobreviv8ncia 
Actividade produtora e obra 
Fonte de realizaçao e satisfação 
pessoal 
Fonte de rendimento 
Forma de utilidade, dignidade e 
de integraçao social 
Cansaço ou Outra 

Total 

NslNr 

6,6 
20,2 

4,6 
12,5 
20,2 
10,7 

Total 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

Profissao 

22,7 

22,3 

17,1 

9,6 
10,8 

17,5 
100,O 

Emprego 

26,O 

22,l 

20,6 

14,4 

7,7 

9.2 
100,O 

Actividade 

29,4 

21,2 

14,l 

12,9 

7 , l  
15,3 

100,O 

Trabalho 

19,7 

20,5 

10,3 

16,2 

9,4 
23,9 

100,O 

Outra 

27,3 

19,O 

9,O 
10,4 

3,9 
30,4 

100,O 
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ocupação, são os que se ressentem mais do esforço que a actividade laboriosa 

implica (23,9OI0 e 30,4OlO). Situações tipificadas de trabalho incutem, mais 

facilmente, uma noção de realização pelo trabalho; quando se tem uma profissão 

definida, e geralmente enquadrada por uma relação contratual, existe tendência 

para se achar o trabalho mais como uma forma de realização pessoal. As formas 

mais atipicas de trabalho deploram a utilidade e dignidade que o trabalho possa 

ter; considerando-o, na melhor da hipóteses uma forma de sustento necessária. 

Se olharmos os dados com mais pormenor, verificamos que o facto de se 

designar a actividade laboral como "profissão", como "trabalho" ou como 

"emprego" é significativamente a expressão do vlnculo na relação de trabalho, 

nomeadamente o tipo de vinculo e a categoria profissional propriamente dita, 

como se depreende dos valores obtidos. Apenas, aqui, se reconhece a importancia 

crescente na profissionalização da população activa. Como nos diz Pierre Jaccard, 

não sendo outrora muito numerosas, o facto 4 que, com o tempo, as profissdes 

"subdividiram-se ir~dcfinidan~cntc ... corn um cunho tão forte que marcam o homem 

atB ao mais profundo do seu sera4'. Haverá compreensivelmente algum exagero 

nesta afirmação, mas que estas marcam, nomeadamente e de forma exemplar, a 

organização do trabalho, disso náo restam dúvidas. Já as questdes identitárias 

parecem-nos mais complexas pois ligam-se a papéis, e como sabemos, as 

qualificaçdes e o dominio de ocupação constituem uma base, por demais evidente, 

sobre a qual se edifica a identidade. O sentido de transformaçáo que o trabalho 

realça é, cada vez mais, a amplificação do leque de competencias e da preparação 

especifica que, no dominio das relações laborais, capacita os indivíduos para a 

obtencão, desempenho e reivindicação de estatutos de trabalho4'. A revolução 

47 Pierre Jaccard, Psicossociologia do trabalho, op. cit. p. 21 5-219.  
48 

Não está em causa que a profissáo não seja um aspecto fundamental da identidade pessoal 
do trabalhador. Entre os diversos tipos de trabalho e a indiferenciação perante a condição de 
trabalhador, a profiss,io, quer pela vertente de qualificaçao alcançada, quer pela delirnit.iç,io da 
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a d m i n i ~ t r a t i v a ~ ~  de meados do século XX, muito contribuiu para a valorização do 

enquadramento contratual e das qualificações no trabalho. 

Naturalmente que, os dados anteriores nada nos dizem sobre as 

diferenciações latentes ou os factores de variabilidade mais importantes no padrão 

de resposta. Tendo em conta as variáveis ditas de caracterização, a variabilidade 

dos resultados é, sobretudo, verificilvel em função do enquadramento profissional. 

Diferenças que atestam dos quadros sociais em que se desenrola a própria 

actividade profissional. Pode dizer-se que perante uma análise mais cuidada das 

respostas50, detectando similitudes e oposições, nota-se progressivamente a 

importancia relativa de variáveis discriminantes, tais como, a situação perante o 

trabalho ou a modalidade de exerclcio. Efectivamente, serão sobretudo as variáveis 

situacionais de enquadramento profissional tais como a regularidade do trabalho 

que se desenvolve, a natureza ou a forma jurldica do vlnculo, as que mais 

directamente definem o entendimento do trabalho, sendo um facto que homens e 

mulheres não entendem a actividade laboriosa de igual modo. 

De acordo com o que se salientou no capltulo segundo, a vertente 

profissionalizante representa hoje em dia, por razdes diversas e simultaneamente, 

um estatuto de qualificação em que intervem saberes autorizados e especializados 

para o desempenho de uma actividade laboral. Ao mesmo tempo, constitui o rumo 

mais conforme aos padrdes técnicos, em termos de resposta às caracterlsticas 

área de intervenção que dela decorre, abre possibilidades de reivindicação de atributos 
prestigiantes que, só por si, o trabalho não permite ou não pode dar. 
49 

Tomamos de empréstimo a terminologia a Michel Crozier. Cf. Le monde des employés de 
bureaux, Paris, Éditions du Seuil, 1970. 
50 

De acordo com a estruturação que se apresenta no questionário, em anexo, e que constituiu, 
como se disse, o instrumento privilegiado de recolha, note-se que a pergunta de base era 'Para 
si, pessoalriiente, o que significa o trabalho?". Propositadamente optamos por uma pergunta 
aberta quanto forma, a qual foi sujeita a um tratamento, A posteriori, que passou pela 
inventariação das respostas, criação de categorias de significado explicito e distribuição 
recodificada das respostas dadas. No  tratamento e análise tivemos em atenção relevar, 
principalmente, o sentido global de cada resposta. Sendo certo que nem todas eram passíveis 
de urna única classific,ição atendeu-se, por vezes, a uma dupla classificação da significação. 
Idéntico procedimento se desenvolveu para o significado que se atribui ao tempo livre. 
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organizacionais, e de adaptabilidade em que se transformou a estrutura das 

exigências económicas ou a estrutura social que reparte e hierarquiza, ou, numa 

palavra, que organizam e integram o factor trabalho. 

A construção de saberes e de percursos qualificantes, diferenciados em 

função das oportunidades de exerclcio, encontra-se, claramente, realçada no 

entendimento que dele fazem os entrevistados e consolida-se, como seria de 

esperar, com a prática e o exercicio profissional ao longo da idade. Se as atitudes 

em relação ao trabalho variam com a natureza do mesmo, o que é facto 6 que, 

consoante a categoria de trabalho, se constrói ao longo do tempo uma identidade 

profissional socialmente marcante, subsequente à trajectória individual tanto em 

termos de aprendizagens como de desempenho laboral e profissional, isto 4, do 

reconhecimento profissional. Nestas circunstâncias, as variaçdes são de ordem 

estrutural e delimitam bem, em nosso entender, a área de construção de 

significados atribuldos à actividade laboriosa. 

3. Varidveis discriminantes do valor do trabalho 

As variáveis de caracterizaçao dão conta de diferenças factuais, necessárias 

na apreensão do fenómeno. Desprezando-se as circunstâncias de enquadramento 

que diferenciam os dados, as caracterlsticas individuais como o sexo ou a idade do 

respondente, introduzem uma variação pouco significativa, transmitem-nos a ideia 

de que os constrangimentos próprios da actividade laboriosa afectam de forma 

muito semelhante homens e mulheres. No entanto, e tendo em conta 

simultaneamente as caracteristicas da relação de emprego mais do que as inerentes 

ao trabalho, é aqui que homens e mulheres se afastam em termos do que se espera 

ou se exige do trabalho. E, nisso, o trabalho entre os géneros apresenta diferenças 



Capítulo IX 

assinaláveis assim como o tipo de trabalho que se pratica. A natureza e o teor 

profissional da actividade revela-se-nos como um importante factor de 

diferenciação. 

3.1. N0hV6~0 & O C ~ / V / ~ O &  6 VO~/O@O dOS r61p05tOS 

Se ressalvarmos apenas as co-variaçdes mais significativas, constata-se que 

são as áreas ocupacionais de laboração as que melhor diferenciam o sentido 

atribuldo à actividade desenvolvida. As expectativas e o entendimento que se faz 

da actividade encontram-se estampados no acto de verbalização. A reivindicação 

da profissão como caracterlstica slntese da sua situação 4, sem surpresa, muito 

clara nas carreiras liberais. 

Quadro 25. Designaçao da actividade principal segundo a natureza do trabalho 

As qualificaçdes e as competencias, como elementos de identidade 

social5', definem muito da imagem profissional. N3o surpreende que seja nas 

profissdes liberais que se reivindica massivamente ter "uma profissão" enquanto no 

universo dos empregados de escritório se valoriza de igual modo 'ter-se uma 

profissão" e 'ter-se um emprego". O tradicional valor do "trabalho" está, ainda, 

Uma profissão 
Um trabalho 
Um emprego 
Uma actividade 
Uma ocupação 
Uma obrigação 
Outra 
nao sabe 

Total  

Nas suas principais linhas de pensamento, Claude Dubar desenvolve particularmente esta 
vertente. H6, n o  entanto, u m  conjunto de trabalhos exercido pelos "sem profissáo". Cremos ser, 
aqui, importante realçar quais os grupos de trabalhadores que tendem a identificarem-se com a 
sua profissão e a fazer desta um elemento de afirmaçáo na relação activa com o trabalho. A 
nível da cultura operária tal afirmação profissional é muito notória. O mesmo sucede com 
profissócs de elev'~da craveira técnica e científicas. Cf. Claude Dubar, Sociologies des 
professions, Paris, Armand Colin, 1995. 

Profissdes 
Liberais 

70,l 
8,8 
9,8 
8,6 
2,9 
0,O 
0,O 
0,O 

100,O 

Pessoal 
administ. 

27,6 
27,l 
16,9 
16,6 
5,9 
4 2  
0,O 
1,6 

100,O 

Agricultor1 
Pesc. 
24,5 
6,1 

18,4 
16,3 
4,1 

24,5 
0,O 
6,1 

100,O 

Operarios 

333  
15,2 
8,9 

34,3 
2,7 
4 3  
0,9 
0,O 

100,O 

Total 

39,4 
16,6 
13,4 
18,3 
4,8 
5 3  
0,6 
1 2  

100,O 

Nao bombstica 
qualificad. 

10,3 
13,8 
13,8 
44,8 
10,3 
6-9 
0,O 
0,o 

100,O 

slreforma 
21,9 
12,5 
9,4 

28,l 
6,3 

1 2 3  
9,4 
0,O 

100,O 
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patente no operariado e na categoria dos "não qualificados". Mais do que de uma 

intenção, isto é sintomático da situação na qual se encontram assim como da 

reivindicação para si próprios de um estatuto de "trabalhadores" mais do que de 

"empregados". Já o valor dado à 'obrigação", no caso dos assalariados agricolas, é 

indicativo de que, nesta categoria, o trabalho agricola não 6 uma questão de 

vocaçáo mas sim ou uma condição onde se nasce ou uma forma de vida que não 

apresentava alternativas, corroborando-se, assim, o que certa literatura refere sobre 

as mundivid&ncias da classe agricola. 

Observa-se o mesmo se fixarmos como categorias-chave, as que relevamos 

atendendo ao significado principal que o trabalho evidencia. O tipo de vinculo, o 

grau de autonomia com que se exerce ou a modalidade da relação distorcem, 

grandemente, os resultados. O cruzamento do entendimento do trabalho em 

função das categorias profissionais revela-nos, por exemplo, e, de forma muito 

significativa, o quanto a questao da realizaçáo pelo trabalho deve ser relativizada, 

afastando os operários dos profissionais liberais (2,1°/0 e 30% respectivamente). Os 

resultados ventilados por categoria transmitem, bem, o quanto as circunstâncias 

laborais se distanciam e a cultura do trabalho só pode ser, como toda a 

propriedade, um corolário das condicionantes a jusante da situação de trabalho. 

Quadro 26. Principal significado que os entrevistados atribuem ao trabalho segundo a 

categoria profissional 

Fonte de sustento ou de 
sobrevivbncia 
Actividade profissional elou 
produtora 
Forma de utilidade, dignidade e de 
integraçiio social 
Fonte de rendimento 
Fonte de realizaçao e satisfaça0 
pessoal 
Fonte de cansaço e esforço 
Tudo, o essencial à vida ou um 
modo de vida 
Um dever ou uma obrigaçao de vida 
Um direito elou fonte de autonomia 

Total 

Profis' Lib e 
t6cnicos 

13,O 

25,O 

16,O 

5,o 

30,O 

6,O 

3,O 

1 ,o 
1 ,o 

100,O 

Administrativos 

27,4 

19,9 

8,4 

12,8 

11,8 

7,1 

2,4 

6,l 
4,l 

100,O 

Operarios 

39,6 

16,7 

4,2 

12,5 

2,1 

14,6 

4,2 

4,2 
2,1 

100,O 

Agrlcolas 

27,3 

20,O 

6,4 

16,4 

8,2 

7,3 

7,3 

4,s 
2 , 7  

100,O 
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Apesar da dificuldade, hoje, latente em poder distinguir-se a panfletária 

classe operaria de outrora52, 0 trabalho fabril continua a ser uma realidade actual 

que absorve quantidades avolumadas de trabalhadores braçais. Em todos os 

tempos, o operariado tem subsistido com os seus valores próprios de trabalho 

decomposto e standardizado, o qual projecta nas vivências e nos ideários 

colectivos um entendimento peculiar daquilo que é laborar. Acabrunhada pela 

"fadiga e o esforço", cujas respostas também aqui se expressam em 14,S0/~ do 

grupo, foi sobretudo a fuga à miséria que, historicamente, estigmatizou esta 

classes3. Em consonancia com uma tal realidade, o empolamento que se verifica 

nas respostas a favor da "sobrevivência" que o trabalho proporciona é mais do que 

um simples indlcio do entendimento da actividade remunerada como um meio de 

vida; realça mais o sentido pragmático do que, porventura, o de realização pessoal 

ou o valor estético. 

3.2. O sexo e o Idade no vorlobllldòds do slgnlflcodo do trabalho 

Mesmo podendo confirmar-se que homens e mulheres não carregam as 

mesmas representaçdes acerca das contrapartidas obtidas da actividade laboriosa, 

as variáveis de caracterizaçáo individual como o sexo e o escaláo etário, 

consideradas separadamente, pouco influem nas respostas. No entanto, tomadas 

em conjunto, permitem, perfeitamente, vislumbrar tanto o efeito de entendimento 

52 A admitir que, como defenderam Alain Touraine e Georges Friedmann, entre outros, a 
situação objectiva de trabalho gere uma classe e "uma consciencia operária", a realidade actual 
mais complexa e atravessada por inúmeras factores de diferenciação torna a noção 
naturalmente mais problemática. 

53 Efectivamente, como constata Pierre Jaccard, não foi necessário esperar pela "formação do 
operariado moderno d o  século XIX", para que a sujeição à dureza das condiç8es de trabalho 
permitisse ao comum dos trabalhadores subtrair-se A classe dos indigentes. Do mesmo modo, 
Annah Arendt realça que, ora como fuga As inclemências da natureza ora como resposta A 
necessidade vital, o trabalho espontaneo ou organizado é um exemplo, por demais evidente, de 
uma forma de superar, pelo labor, a condição abjecta da privação. A condiçao humana, Op. 
cit. 
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geracional como o acentuar as diferenças observadas as quais se sabe, de antemão, 

conotarem cada um dos generos de per s i  com o teor do trabalho que Ihes cabe5'. 

Quadro 27. Principal significado que os entrevistados atribuem ao trabalho por sexo em 

cada grande grupo de idade 

Em termos de géneros, o trabalho constitui para os homens a principal 

fonte de sobrevivência e uma causa declarada de cansaço. Tendencialmente, 

constitui para as mulheres, sobretudo, uma fonte de realização pessoal para as 

mais jovens e um meio de rendimento para as que se mantêm no activo após os 50 

anos. Contudo, mais uma vez, em questdes de entendimento, serão as variáveis 

referentes à sua natureza que mais o distanciam. É, sobretudo, quando se alinham 

as caracterlsticas directamente relacionadas com a vida de trabalho, como a 

natureza das tarefas e a forma de enquadramento, que os géneros se encontram 

desigualmente expostos e que as variaçóes são as mais consistentes e 

compreensiveis. 

-- 

'' Isto e, com papkir de trabdlho e tarefas femininas ou masculinas. 

435 

Classes etárias 
Sexos 

Fonte de sustento ou de sobreviv8ncia 
Actividade profissional elou produto 
obra 
Fonte de realizaçao e satisfaça0 
pessoal 
Fonte de rendimento 
Forma de utilidade. dignidade e de 
integraçho social 
Fonte de cansaço e esforço 
Tudo, o essencial B vida ou um modo 
de vida 
Um dever ou uma obrigaçho de vida 
Um direito alou fonte de autonomia 

Total, 

Mais de 50 anos D e 4 5 a  50anos 

H 

27,3 
19,8 

8,7 
13,4 
7 8  

11,O 

1,7 
9,3 
1,7 

. 100,O 

Total 

23.7 
22,3 

16,l 

9,6 
8 2  
6 2  
6 2  
3,4 
4 2  

, 100,O 

M 

20,2 
16,5 

11,9 
18,3 
12,3 
10,l 

4,6 
2,8 
2,8 

, 100,O 

H 

28,8 
22,8 

10,3 
10,9 
7 8  
6,O 
5 4  
3,8 
4,3 

100,O 

Total 

24,6 
18,5 

10,O 
15,3 
9,3 

10,7 

2.8 
6,8 
2,1 

, 100,O 

M 

18.2 
21,8 

22,4 

8 2  
8,8 
6 3  
7 , l  
2,9 
4 , l  

, 100,O 
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3.3. Trobolho monuol s não monuol 

No entendimento que se faz do trabalho, na vida de todos os dias, a 

decomposição dos valores ventilados por sexo e idade, é compreensivelmente mais 

vincada em função de certas variáveis contextuais. A motivação e o sentido dizem, 

intimamente, respeito a algo relacionado com a natureza do mesmo assim como 

com a situação concreta em que é desenvolvido. Tendo subjacente a oponência 

das respostas facultadas e recorrendo-se aos métodos factoriais, procurou-se, 

subsequentemente, destacar os principais factores de variabilidade subjacentes, 

impllcitos no conjunto das variáveis situacionais recolhidas. Chegámos a conclusão 

que tanto a situação de actividade como as formas de trabalho, ou a propensão 

para a "manualidadewSsque o trabalho apresenta, influem negativamente sobre o 

significado do mesmo. 

Quadro 28. Principal significado que os entrevistados atribuem ao trabalho segundo a 

natureza do trabalho (manual ou nao manual) 

Os resultados são, a este respeito, bastante elucidativos e não 

Fonte de sustento ou de sobrevlv4ncia 
Actividade produtiva elou produto obra 
realizada 
Fonte de realizaç80 e satisfaç80 pessoal 
Fonte de rendimento 
Forma de utilidade. dignidade e de 
integraç80 social 
Fonte de cansaço e esforço 
Tudo, o essencial & vida ou um modo de 
vida 
Um dever ou uma obrigaç80 de vlda 
Um direito elou fonte de autonomia 

Total 

surpreendem. Considerando o trabalho ora como fonte de sustento, de rendimento 

55 Definimos aqui "manualidade" como a maior ou menor propensão do trabalho, dadas as 
exigencias das tarefas, para ser executado com mais esforço físico do que com o intelectual. 
Ambas as vertentes, reunidas nos processos de trabalho e inerentes, sobretudo, à forma de 
execuçdo a que o acto de trabalho deve a sua unidade. Tendem, contudo, a persistir 
grosseiramente na dicotomia trabalho manual1 trabalho intelectual ou de "colarinho branco", 

Total 

24,l 
20,6 
13,4 
12,l 

8,7 
8 2  
4,9 
4-7 
3,3 

100.0 

Natureza do trabalho Manual ou nao 

Manual 

27,4 
19,3 

5,8 
16,l 

7 3  
10,3 

6 7  
4 3  
2 2  

100,O 

Mista 

22,1 
20,l 
10,6 
15,6 

7 3  
9,o 
5 0  
6 0  
4,O 

100,O 

Nao Manual 

22,o 
22,o 
23,4 
6 9  

10,6 

5 0  
2-8 
3.7 
3,7 

100,O 
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ou de cansaço vemos que existe uma relação positiva com a manualidade e uma 

relação negativa, particularmente significativa, com a realização pessoal. Assim, 

reduzindo-se os items anteriores a duas categorias, a relação aparece-nos mais 

clarificada, evidenciando uma correlação negativa de média intensidade (r-- 

0 ~ 4 3 ) ~ ~ .  

Quadro 29. Principal sentido que os entrevistados atribuem ao trabalho segundo a 

natureza do trabalho (manual ou não manual) 

Daqui se depreende que a natureza do trabalho (atendendo ao seu 

conteúdo predominante, no sentido da manualidade ou náo) condiciona, 

diferentemente, o sentido e as expectativas, divergindo substancialmente e 

colocando ora uma maior enfase na realizaçáo ora na acentuaçáo da 

sustentabilidade que proporciona. Numa deduçao simétrica, expectativas como a 

Total 

54,O 

46,O 

100,O 

Fonte de sustento, rendimento 
cansaço ou tudo 
Fonte de realizaçao pessoal, social 
e material 

Total 

realização pessoal, profissional e promoção social variam na razão inversa do grau 

de manualidade que o trabalho em questão requer. Constatação que não nos pode 

surpreender grandemente. Com efeito, como poderá o trabalho contribuir para a 

Natureza do trabalho (Manual ou nao) 

realização quando exige um esforço braçal intenso? 

A monotonia e a pouca criatividade suscitada pelas tarefas são, na maior 

Manual 

64,9 

35,l 

100,O 

parte das vezes, factores de insatisfação. Fazendo fé nalguma literatura que a teoria 

sociológica da administração consagrou57, seria a possibilidade de ter um trabalho 

56 Medida traduzida pe lo  coeficiente de correlacão de Bravais Pearson. 

Mista 

57,5 

42,5 

100,O 

57 
Bastaria relembrar algumas teorias motivacionais, no  ambito das organizações para 

Nao Manual 

39,6 

60,4 

100,O 

evidenciar tal convicção. Não fosse a motivação o resultado d e  uma associação e 
compatibi l ização entre desejos e aspirações e o cenário motivacional dependeria apenas d o  
maior o u  menor confor to da situação de trabalho. Realizar os seus ideais depende, em grande 
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criativo que, mais directamente, poderia fomentar a satisfação. A decomposição 

industrial do trabalho empobreceu-o e a criatividade é um exclusivo de algumas 

profissões. Encontramo-la em certos artesãos ou profissionais independentes em 

actividades de vanguarda ou em situação de exigência funcional especifica. Mesmo 

não sendo regra geral, o reconhecimento dos resultados do trabalho, dá sentido à 

realização e proporciona satisfação. Como os dados bem explicitam, a relação 

inversa entre o grau de "manualidade" do trabalho e o entendimento do mesmo 

conota diferentemente o esforço produtivo e a satisfação do mesmo. 

Mas, mais uma vez, este tipo de relação acentua-se, ainda mais, quando 

consideramos os dados por sexos separados. Entre as caracterlsticas estruturais do 

trabalho, a natureza das tarefas, habitualmente realizadas, permite dizer que, 

atendendo à maior ou menor propensáo para a manualidade do trabalho, a 

ventilaçáo das respostas por sexos evidencia uma interpretação e expectativas 

distintds. Nos serviços e tarefas com conteúdos "ndo manuais", o trabalho deixa de 

ser perspectivado prioritariamente pela sua importancia como fonte de sustento 

para se colocar a @nfase na possibilidade de realizaçáo de aspiraçóes mais 

elevadas. Esta observaçáo é, particularmente, válida no universo feminino. Ainda 

em concomitância com estes resultados, e em virtude da maior dureza e 

obrigatoriedade do trabalho, a referencia à fadiga por parte das mulheres diminui 

progressivamente à medida que nos deslocamos das categorias de "trabalho 

manual" para o " trabalho náo manual". 

parte, da capacidade de integrar o trabalho num projecto pessoal a longo prazo, senáo mesmo, 
num projecto de vida. 



Capitulo IX 

Quadro 30. Principal significado que os entrevistados atribuem ao trabalho por sexo e 

natureza do trabalho 

A variável enunciada apresenta, justificadamente, um poder discriminante 

assinalhvel, que nao surpreende visto condensar muitas das especificidades 

Fonte de sustento ou de 
sobreviv8ncia 
Actividade profissional elou 
produto, obra 
Fonte de realização e satisfaça0 
pessoal 
Fonte de rendimento 
Forma de utilidade, dignidade e 
de integraç80 social 
Fonte de cansaço e esforço 
Tudo, o essencial B vida ou um 
modo de vida 
Um dever ou uma obrigaçao de 
vida 
Um direito elou fonte de 
autonomia 

Total 

relativas à natureza d o  trabalho e sua distribuiçáo diferencial em função d o  genero. 

Mista 

H M 

24,8 18,6 

18,6 22,l 

9,7 11,6 

15,9 13,6 

6,2 9,3 

8,O 10,5 

4,4 8,1 

8,O 1 2  

4,4 3 3  

100,O 100,O 

Manual 

H M 

32,4 19,O 

18,O 21,4 

5,O 7,l 
15,8 16,7 

6,s 9 3  
8,6 13.1 

4-3 4,8 

6,s 7,1 

2,9 1 2  

100.0 100,O 

Não 6 ,  pois, de  admirar que muita da distância de sentido que se construiu entre 

Nao Manual 

H M 

25,2 18,9 

28,O 16,2 

15,O 3 1 3  

5 6  8-1 

9.3 11,7 

8,4 1,8 

1,9 5,4 

4,7 0,9 

1 ,g 5,4 

100,O 100,O 

"empregados" e "trabalhadores" radique n o  carácter manual ou  náo manual das 

tarefas. Se consideramos, tal como n o  ponto anterior, a designação mais adequada 

que os trabalhadores atribuem à sua actividade, vemos que o pendor manual se 

encontra mais associado ao trabalho, sem precisão da modalidade, d o  t ipo de 

enquadramento e das qualificaçdes d o  mesmo. 

Quadro 31. Designação que os entrevistados dão à sua principal actividade, segundo a 
natureza do trabalho (manual ou náo manual) 

Uma profissao 
Um emprego 
Uma actividade 
Um trabalho 
Uma ocupaçao 
Uma obrigaçao 
Nao sabe1 não responde 

Total 

Total 

39,4 
16.7 
13.3 
18.4 
4,8 
5,5 
1,8 

100,O 

Natureza do trabalho Manual ou nao 

Manual 

33.6 
11,7 
13,O 
22,4 
5,4 

11,7 
1,8 

100.0 

Mista 

30,2 
18,3 
20,3 
20,8 
4,5 
3-0 
3,O 

100,O 

Não Manual 

53,3 
20.3 
7 3  

12,3 
4,4 
1,8 
04 

100,O 
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Inversamente, o emprego e a profissão ligam-se mais a trabalho não 

manual. Verificamos, deste modo, que a apelidação da actividade realizada tem 

subjacentes as caracteristicas, natureza e conteúdos das tarefas desempenhadas. A 

ventilação dos resultados, de acordo com este novo factor, mostra bem, em nosso 

entender, o quanto a conotação do emprego se relaciona com a "não manualidade 

do trabalhou5*. No que diz respeito As observaçdes anteriores, não restam dúvidas 

de que os aspectos de qualificação, de formação e de natureza do trabalho, assim 

como a finalidade com que é exercido permitem arrumar a tipologia do trabalho. 

De facto, são sobretudo os trabalhos de teor manual ou da esfera do 

trabalho desqualificado que mais se conotam com "trabalho", sem mais 

qualificativos. Tambem aqui, as diferencias entre homens e mulheres informam, 

inequivocamente, do quanto as caracterlsticas dos postos ocupados e da natureza 

de trabalho são estruturalmente diferenciadas segundo o genero. Por conseguinte, 

os valores, representações e aspiraçóes não poderiam ser senão a expressão dessas 

substanciais diferenças. Tendo em conta a diferenciação de genero, a manualidade 

introduz um factor de destrinça muito relevante. 

Quadro 32. Principal designação que os entrevistados dao à sua principal actividade 

segundo a natureza do trabalho (manual ou não manual), por sexos 

5 X  Mostra, também, alguma depreciação do trabalho não profissional, dado um em cada dois 
respondentes, n,ío m.inuais, consiclerar que tem lima orofiss,ío. Nos outros, a relaqao é apenas 
cIt3 um em cada trPs. 

Uma profissão 
Um emprego 
Uma actividade 
Um trabalho 
Uma ocupaçao 
Uma obrigaçao 
Outra 
Nao sabe 

Manual Não Manual 

H 
44,2 
12,3 
10,9 
17,4 
2 2  

10,9 
0,7 
1,4 

100,o 

Mista 

H 
49,6 
20.4 
8,O 

15,O 
5 3  
1 ,8 
0,O 
0,o 

100,o 

M 
16.5 
10,6 
16,s 
30.6 
10.6 
12,9 
0,O 
2,4 

100,o 

H 
31 ,O 
13,3 
23,O 
20,4 

5 3  
3 3  
1,8 
1 8  

100,o 

M 
57,O 
20,2 
7.0 
9,6 
3 3  
1,8 
0 3  
0,O 

100,o 

M 
29,2 
24,7 
16,9 
21,3 

3,4 
2 2  
1,l 
1 ,i 

100,o 
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Sabemos que no âmbito das profissões manuais como carpinteiro, 

serralheiro ou mesmo agricultor, 6 o desempenho na óptica da masculinidade que 

predomina: as respostas são a este respeito muito significativas. Na relação com a 

actividade, cremos que a designação corrente da situação laboral desvenda, de 

forma suficientemente expllcita, muita da leitura e do reconhecimento que 

mulheres e homens ou os diferentes grupos têm acerca daquilo que 6 o essencial 

do seu contributo utilitário e da posição estatutária de trabalho que cada individuo 

ocupa. Os principais valores divergem de maneira muito significativa. Num ambito 

do trabalho manual, apenas 16,5% das mulheres considera ter uma profissão e em 

igual valor uma actividade enquanto 30,6% declara ter um trabalho. Já no universo 

das que ocupam posiçdes de trabalho náo manual, 57% têm uma profissáo e 9,6% 

um trabalho. 

Repare-se, ainda, que, nas categorias de trabalho manuais, ter-se "uma 

actividade" aparece na mesma ordem de frequência que a categoria de resposta ter- 

se uma "profissão" denotando, deste modo, que para o universo de mulheres é 

sensivelmente equivalente, não se estabelecendo a este nlvel qualquer distinção 

com significado digno de nota. O mesmo acontece com os termos "emprego", 

"ocupação" e "obrigação" que registam sensivelmente a mesma expressão de 

respostas, 10,6 e 12,9°/~. Neste sentido, há aspectos importantes a reter da 

representação da profissão. Para os homens, mesmo quando existe trabalho duro, 

pouco qualificado ou "não enquadrado" não deixa, ainda assim, de ser considerado 

uma profissão. É da profissão que se vive qualquer que ela seja, pois dela decorre 

o sustento de s i  próprio e de uma famllia. Assim acontece, por exemplo, com 

operários e agricultores. No entanto, no universo feminino efectua-se a distinção 

relativamente às tarefas que desenvolvem. As mulheres reconhecem ter um 

trabalho que é o que melhor tipifica a sua situação. Quando sabemos que 

trabalham, na maioria dos casos, apenas para o sustento sem enquadramento de 
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formação e de forma supletiva em relação ao marido, compreende-se a hierarquia 

estabelecida entre valores. Todavia aquelas, as que apresentam uma preparação 

técnica especifica revelam uma profunda consciência profissional. A 

consciencialização profissional é, prontamente, vincada nas categorias de trabalho 

não manual, fazendo lembrar que o termo transporta a marca histórica dos oficios 

e sobretudo a vocação intelectual de certas profissões liberais que se impuseram, 

na modernidade, como modelo de comunidade profissional na prestação de 

59 serviços tipificados . 

3.4. Aspectos mais volorizodos no vido pro flssionol 

Em conjunturas de maior instabilidade no emprego, abdica-se, facilmente, 

de tudo o que sejam condiçdes de autonomia, criatividade ou realização, desde 

que se garanta um mlnimo de estabilidade" e o sustento que o trabalho é suposto 

proporcionar. Tanto pelo que valorizam como pelo que não consideram que seja 

prioritário ou que tenha grande importância na vida corrente, existe, entre os 

trabalhadores entrevistados, a clara percepção do que realmente estA em causa na 

esfera profissional e na relação de emprego. Não deixa de ser significativa a actual 

importância atribuida à estabilidade no emprego (41%), sobretudo sabendo 

estarmos perante trabalhadores com um já longo percurso de trabalho. O salário e 

o conteúdo do trabalho vêm a seguir na ordem de preocupações. A subordinação e 

a promoção são dos aspectos menos valorizadas quando em confronto com outras 

prioridades, até porque esta é, como sabemos, uma caracteristica tlpica da relação 

'' É o caso do que Carr-Saunders refere como 'o ideal de serviço": 'M6dicoR, 'advogado", 
'engenheiro", 'professor" exemplificam particularmente bem a estruturação de uma tendênci'~ 
utilitária na oferta de um 'saber-teórico" estruturado, usufruindo do reconhecimento que 
remete para um grupo de identificação profissional. 
h0 

Robert Frances, op. ci t .  
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de emprego. E tanto assim 6 que a percentagem dos que expressam a sua 

preferência por respostas desta Indole são profissionais independentes. 

Quadro 33. O que considera mais importante e menos importante na vida profissional (%) 

Mulheres e homens não divergem, globalmente, quanto à percepçáo assinalada. Já a 

idade introduz variaçóes mlnimas, não significativas, que nos informam que, dentro 

dos itens mais pontuados, são contudo os activos, mais novos (45-40 anos), os que 

privilegiam o factor estabilidade enquanto que os mais velhos tendem a privilegiar o 

salário. 

Aspectos mais valorizados 

Ter um emprego segurolestAvel 
Ganhar bemlTer um salario elevado 
Trabalho interessantelaliciantelde que se goste 
Trabalho Útil que permita ajudar os outros 
Não ter ningubm a mandar em n6s 
Emprego que de boas oportunidades de promoçao 
Nao sabe1 Não responde 

Total 

Quadro 34. O que consideram mais importante, por sexos em cada escala0 etairio 

Mais 
importante 

41 ,I 
24,3 
19,5 
6.7 
5,6 
1 8  
1 ,I 

100,O 

De resto, como em toda a análise que desenvolvemos, a categoria sócio- 

profissional revela-se, mais uma vez, um factor discriminante. Neste sentido, a 

estabilidade é, sobretudo, defendida por quem mais dela necessita. Assim, 51,1% 

dos operários considera-a prioritária em contraste com os agricultores, pescadores 

e profissionais técnicos liberais (cerca de 32%). Porem, nesta vertente particular, as 

expectativas jogam com alguma veeméncia. Por conseguinte, o nivel de instrução 

Menos 
importante 

1,7 
9,1 
2 3  

11,6 
64,6 
2,3 
8,5 

100,O 

Classes etairias 

Items Sexos 
Ter um emprego segurolestAvel 
Ganhar bemrrer um salairio elevado 
Trabalho interessantelaliciantelde que se goste 
Trabalho útil que permita ajudar os outros 
Nao ter ningubm a mandar em n6s 
Emprego que d6 boas oportunidades de promoção 
Não sabelNao responde 

De 45 a 50 anos 

H 
444 
24,2 
18,3 
5,2 
4,6 
1,3 
2,O 

Tota1100,O 

Mais de 50 anos 

M 
42,7 
22,3 
24,2 
4,5 
4,5 
1,9 
0,0 

100,O 

HM 
38,2 
25,5 
17,4 
8,9 
6,9 
1,9 
1,2 

100,O 

H 
38,5 
23,7 
17,3 
9,O 
7,l 
3,2 
1,3 

100,O 

HM 
435 
23,2 
21,3 
4,8 
4,5 
1,6 
1,O 

100,O 

M 
37,9 
28,2 
173 
8,7 
6,8 
0,O 
1,0 

100,O 
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alcançado contribui para diferenciar as opiniões. A categoria sócio-profissional está 

associado o nivel de instrução, acabando por ser, este, o factor decisivo na 

variação da opinião expressa. 

Nao sabelNao responde I l , l  I 1,9 1 0,o 
~ota l (  100,O ( 100,O 1 100,O 

Quadro 35. O que considera mais importante segundo o grau de instrução escolar (%) 

Entrando em linha de conta, apenas, com as tr&s principais categorias de 

Aspectos mais valorizados 

Ter um emprego segurolestável 
Ganhar bemííer um salario elevado 
Trabalho interessantelaliciantelde que se goste 
Trabalho útil que permita ajudar os outros 
Nao ter ninguem a mandar em n6s 
Emprego que de boas oportunidades de promoçao 

resposta, a variação concomitante (co-variação) 4 da ordem dos 49%, em sentido 

inverso, havendo boas razoes para acreditar que a questão da 

Ensino 
primhrio 

50,8 
27,7 
8,7 
4,9 
5,7 
1,1 

segurança/estabilidade t! uma ambição de quem tem menos recursos habilitacionais 

para obter ou manter o emprego. Acontece pois que, neste cenário, a idade em 

Ensino 
liceal 
35,4 
22,8 
22,8 

7,9 
6 3  
3 2  

nada muda a tendéncia apontada, apenas cava ainda mais as distâncias. Mais de 

MBdio e 
superior 

24,8 
17,8 
42,6 

9,9 
5,o 
0,o 

60% dos trabalhadores entre os 45 e os 50 anos, com a escolaridade primária, 

valorizam a estabilidade contra 16,3%, com mais de 50 anos, que estão habilitados 

com o grau de ensino medi0 ou superior"'. A instabilidade t! um receio dos grupos 

profissionais como os operários e os empregados dos serviços que, de acordo com 

a conjuntura especifica do seu meio e conscientes do que a sua idade representa, 

se encontram mais vulneráveis ou expostos ao risco de perder o emprego62. A 

realização através de um trabalho interessante é, sobretudo, uma reivindicação de 

profissionais liberais e tt!cnicos superiores, possuidores de maiores qualificações e 

com uma maior segurança relativa em termos laborais. 

h l 
Veja-se os valores da distribuição no anexo VI, quadro B. 

62 
Ider i~,  quadro A. 
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3.5. Reloçõo solorio1 e ossoloriornento do forço de trobolho 

A fruição individual do trabalho liga-se, principalmente, a aspectos de 

ordem prática, sendo o salário a principal razão pela qual se trabalha. A sua 

finalidade prática evidencia, grandemente, a utilidade que o trabalho tem para o 

trabalhador e realça, precisamente, muitos dos sonhos que lhe estão subordinados. 

Por isso, na sua acepção imediata o trabalho representa, como se disse, 

essencialmente um modo de vida e não a realização de um sonho. Ou seja, 6 uma 

forma de concretizar e corresponder às aspiraçóes, se dele decorrerem as 

contrapartidas consentaneas com os desejos e as motivaçdes. Na base deste registo, 

sabemos o quanto as teorias motivacionais incentivaram para que se considerasse o 

factor salário como forma de encorajar a produtividade. Efectivamente - todos o 

compreendem - o salário 4 a principal recompensa pelo esforço despendido e 

uma importante vertente da determinação do preço de custo produtivo. A par da 

tutela laboral, a percepção da estabilidade remunerativa transcreve uma vertente 

concreta na apreensão da situação laboral que concorre para o significado de 

trabalhar e que, tal como as representaçaes que desperta, apresenta uma variação 

positiva em fiinção da categoria sócio-profissional e do teor do trabalho. 

A ideia de que o salário constitui a principal fonte de motivação merece a 

concordância de cerca de 52% dos trabalhadores por conta de outrem. No entanto, 

verifica-se uma inversão na opinião de homens e mulheres com o avanço na idade. 

Os homens entre os 45 e 50 anos e as trabalhadoras mais velhas são as sub-classes 

que manifestam maior concordancia (56,l Ol0 e 61,5% respectivamente), superando 

assim o anterior valor referencial global. Pouco aliciante 6 o trabalho quando não 

consegue cativar mais do que pela vertente da remuneração. É, todavia, a redução 

à sua mais primária expressão que prevalece na ausência de condições satisfatórias 

que o enquadrem. Nesta vertente, homens e mulheres diferem na avaliaçao que 

fazem. 
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Quadro 36. A motivaç%o no trabalho "advem mais do salário", por sexos segundo o grupo 

etário 

Não custa crer que tipos de beneflcios como a realização ou a satisfação 

com a carreira e a profissão releguem, por vezes, a preocupação com o salário para 

segundo plano. O necessário, para que tal aconteça, 6 que o salario esteja 

satisfatoriamente assegurado. Factor motivacional incontestável, 6, contudo, sinal 

evidente de baixas expectativas, ser apenas o salário a motivar o trabalho mas 6 

com frequéncia, a única expectativa que recai sobre o trabalho. O salário 6, para 

uma larga maioria, a única fonte de rendimento e um factor determinante para 

manter-se no activo, sendo a perspectiva de pensão uma motivaçáo de salda 

quando vem melhorar o nlvel de vida6). Mas, uma das questões que se coloca 6 a 

de saber se o proveito resultante da actividade exercida 6 sempre entendido como 

salário, já que enquanto forma de sustento não oferece dúvidas. A verbalização das 

respostas assim o exprime: "Trabalho para me manter a mim e A familia" (Alberto, 

46 anos, Comerciante). 

Naturalmente que a regularidade e o seu enquadramento, quando 

determinam uma situaçáo de actividade depreciada, favorecem o entendimento do 

salário como principal factor motivacional. 

Classes etcirias 

Sexos 

Discordo totalmente 
Discordo parcialmente 
Nao concordo nem discordo 
Concordo relativamente 
Concordo totalmente 
N slN r 

Total 

63 Cf. , Ageing in OCDE coontries, OCDE, Paris, 1996, p. 262. 

446 

D e 4 5 a  50anos 

H 

9,1 
12,l 
22,7 
43,9 
11,4 
0,8 

100.0 

Mais de 50 anos 

M 

9,6 
2 1 3  
24,4 
27,4 
14,8 
2 2  

100,O 

Total 

10,5 
15,4 
17,3 
36,4 
18,5 

1,9 
100.0 

H 

9,3 
20,6 
16,5 
30,9 
20,6 

2.1 
100,O 

Total 

9,4 
16,9 
23,6 
35,6 
13,l 

1,5 
100,O 

M 

12,3 
7,7 

18,5 
44,6 
154 
1,5 

100,O 
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Quadro 37. A motivação no trabalho "advem mais do salario", segundo a situação perante 

a actividade 

Como seria de esperar, o salário motiva, principalmente, quem não tem 

enquadramento e tem uma protecção mais precária. Em boa medida, como 

sabemos, as garantias d o  trabalho são, grandemente, reveladoras das condiçdes de 

emprego e empregos menos enquadrados revertem em contrapartidas reduzidas ao 

essencial. Ao compararmos certas categorias profissionais, comprovamos que as 

expectativas face ao trabalho apresentam, perante esta variável, uma variabilidade 

sociologicamente intel iglvel dados os contextos e as culturas d o  trabalho 

diferenciadas. Notemos, por exemplo que a afirmaçãoo4 "a principal motivação 

provém d o  salário" mereceu a concordancia de  27,4% dos profissionais liberais c 

tecnicos especialistas enquanto que o valor se eleva para 60,3% na categoria que 

reagrupa o operariado em sentido lato e para 75% nos agricultores, lavradores e 

pescadores. Poucas diferenciaçdes haverá que sejam tão nftidas, como se pode 

comprovar pelo quadro seguinte. 

Discordo totalmente 
Discordo parcialmente 
Nao concordo nem discordo 
Concordo relativamente 
Concordo totalmente 
NslNr 

Total 

h4 
N a  parte I I  do questionário confrontamos os empregados com a seguinte afirmação: a 

~ ~ r i r i c i p a l  riiotivação advérii do saldrio. A resposta foi apuradd numa escala de concord3ncia de 
Likert, com graus relativos de  concordancia em redor de um pólo neutro. 

Activo empregado e 
trabalho regular 

10,4 
15,l 
22,l 
36,5 
14,6 

1 2  
100,O 

Activo ocasional ou 
trabalho nao regular 

0,O 
7,7 

34,6 
25,9 
26,9 
23,l 

100,O 

Total 

9,8 
16.3 
21,2 
35,9 
15,2 

1,6 
100,O 
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Quadro 38. A motivaçáo no trabalho "advCm mais do salárion, segundo a categoria sócio- 

profissional 

Contudo, nem toda a diferença pode ser imputada As elevadas aspiraçdes 

de certos profissionais quando estes ponderam os beneflcios reais decorrentes da 

actividade. Efectiva e tecnicamente o que, aqui, está em causa 6 que certos 

trabalhadores como os profissionais liberais tém dificuldade em reconhecer a 

categoria saldrio aplicada ou deduzida do seu pr6prio caso. 

Em todas as latitudes, existem beneflcios decorrentes do trabalho, os quais 

encontraram na sua forma monetarizada a marca mais expllcita de liberdade na 

conversáo do valor do trabalho que domina a modernidade. Como conceber, 

então, o trabalho sem ser na sua forma de relação rem~nerativa"~, principal 

desidrato da contratualização? Porém, a configuração disforme do assalariamento e 

da variabilidade contratual, de hoje, tornam-no, em certas modalidades, quase 

irreconhecivel. 

Apesar do incremento das taxas de assalariamento, de forte expansão legislativa, ao 

longo do século, como se viu, este caminhou a par com uma diversificação das 

formas de prestação. Como sustenta Michel Crozier, os múltiplos factores que 

atravessam a relação de trabalho tornaram mais difusas as posições e o 

65 No entanto, relembremos que, de acordo com a linha que temos vindo a seguir nesta 
exposição, aceitamos falar em trabalho para além do regime de assalariamento, isto é, quando 
estamos perante uma actividade de carácter mais ou menos obrigatbrio e utilitário expresso por 
benefícios pessoais ou sociais imediatos ou deferidos. 

Discordo totalmente 
Discordo parcialmente 
Nao concordo nem discordo 
Concordo relativamente 
Concordo totalmente 
N sIN r 

Total 

Profissionais 
liberais 

21,9 
27,4 
21,9 
17,8 
9,6 
1,4 

100.0 

Agricultores e 
similares 

0,O 
12,5 
6,3 

56,3 
18,8 
6,3 

100,O 

Operarios 

6,8 
9,6 

23,3 
45,2 
15,1 
0,0 

100,O 

Total 

9,8 
16,3 
21,2 
35.9 
15,2 

1,6 
100,O 
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reconhecimento da classe assalariada - se é que faz sentido designar-se como 

Tambem, no nosso inquerito, o reconhecimento do vinculo salarial só é 

substantivamente claro para 71,6% dos respondentes. Correlativo a uma situação 

de vínculo contratual específico, o entendimento do assalariamento para patrões, 

sócios gerentes, ou profissionais liberais nem sempre é uniforme. Apesar do salário 

ser a principal retribuição do e pelo trabalho, uma primeira constatação é a de que 

quando se fala em assalariamento é mais invocada, na ideia do respondente, uma 

situação de vlnculo e de subalternidade. Em virtude dessa assimilação, nem 

67 
sempre, esta, é conotada com a remuneração pelo trabalho prestado . 

Efectivamente, quando o objectivo do trabalho 6 o lucro, ainda que seja para 

sustentar a família como no caso dos comerciantes, a noção de salário esfuma-se. 

O mesmo acontece, justificadamente, com os trabalhos ocasionais ou de carácter 

obrigatório ou com as profissionais liberais, em virtude de uma conotaçdo 

vinculativa. 

O carácter de enquadramento jurldico-legal, numa relação de 

subordinação, mantida no tempo e de forma mais ou menos regular, constitui, 

talvez, um dos atributos de maior explicitação do assalariamento enquanto regime 

de trabalho. A mudança - já o temos vindo a assinalar - é que o assalariamento 

deixou de ser uma caracterlstica, quase exclusivamente, masculina e não parece 

ser, sequer, o género a variável que melhor discrimina a satisfação no posto de 

trabalho ou o entendimento que se faz da relação de trabalho. Se o modelo de 

relação mais comum continua, ainda, a basear-se nas formas assalariadas de 

contrato, a verdade é que na transição, e independentemente do vinculo, a 

categoria salário nem sempre é perceptível no seu sentido tradicional, tanto mais 

66 Cf. Michel Crorier, Le monde des employ4s de bureau, op. cii. 
o 7 

Apesar de apenas existirem 4,7% de indivíduos com trabalho não remunerado (doméstico ou 
por conta da família) a verdade é que 56 71,6% se considera encaixar no modelo de trabalho 
assalariado. 
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que consideramos aqui trabalho, qualquer actividade com sentido de utilidade e 

não apenas a que se integra directamente na esfera da produção. Nem todo o 

trabalho é remunerado e nem todo aquele que 4 remunerado tem apenas como 

gratificaçáo o salário. Regra geral, verifica-se que 3 em cada 4 individuos se 

enquadram, sem qualquer hesitação, numa relação salarial. Não obstante o 

predominio do assalariamento, a ambiguidade entre modalidades é grande. A 

grande maioria dos trabalhadores por conta não se reconhece sequer nesta 

dicotomia. 

Quadro 39. Considera ter trabalho assalariado por sexos em cada escala0 etário 

Se as diferenças por sexos e idade não merecem qualquer reparo, para 

além do que verificamos estar em conformidade com a repartiçáo da actividade na 

piramide de activos, o que é facto é que se assiste a uma indefiniçáo, clara, 

Classes eihrias 
Sexos 

Trabalho assalariado 
Trabalho nao assalariado 
Trabalho de outro tipo 

Total 

naquelds moddlidades de relação sem enquadramento empresarial e trabalho 

subordinado. Obviamente, que a questáo de enquadramento em que o trabalho é 

D e 4 5 a  50anos Mais de 50 anos 

prestado evidencia muito do reconhecimento que é feito da categoria salário e é 

por esta razão que 88,8OI0 das mulheres diz ter um trabalho assalariado. São, 

Homem 

71,7 
15,6 
12,7 

100,O 

também, elas - mulheres - que mais frequentemente se encontram subordinadas 

M 

66,4 
17,7 
15,9 

100,O 

e menos na situação de trabalhadoras independentes. 
Quadro 40. Considera ter trabalho assalariado por sexos em cada categoria de 

enquadramento empresarial ou náo 

M 

78,5 
11,6 
9,9 

100,O 

Total 

67,3 
18,7 
14,O 

100,O 

Total H 

75,O 67,9 
13,6 19,4 
11,4 12,7 

100,O 100,O 

Vinculo juridico 

Sexos 

Trabalho assalariado 
Trabalho nao assalariado 
Trabalho de outro tipo 

Total 

Com enquadramento juridico ou Sem enquadramento ou com 
empresarial vinculo preczirio 

H 

80,O 
133 
6 3  

100,O 

M 

88,8 
5,4 
5,9 

100,O 

Total H 

84 ,O 45 ,O 
9,8 27,O 
6 2  28,O 

100,O 100,O 

M 

35,O 
36,3 
28,8 

100,O 

Total 

40,6 
31,l 
28,3 

100,O 
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Se a tutela laboral nem sempre é clara, por que razão o seria a forma de 

dependência remunerativa? É, contudo, verdade que a precariedade do vinculo 

laboral representa um risco diferente na relação de assalariamento para os homens 

e mulheres, globalmente considerados, sem atendermos ao teor ou natureza do 

trabalho desenvolvido. Não sendo, muitas vezes, evidente a diferença, do ponto de 

vista do respondente, que se faz entre trabalho "não assalariado" ou "de um outro 

tipo", existe, aqui, uma maior interpenetração - dada a ambiguidade de sentido - 

embora as domesticas se classifiquem tendencialmente em "não assalariadas" e os 

trabalhadores liberais na categoria "de um outro tipo". Enfim, componentes de 

percepção irrefutáveis transpostas para as atitudes perante o trabalho e o emprego 

e elementos de caracterização dos activos em qualquer idade. 

4. Atitudes e valores suscitados pelo trabalho 

As atitudes sociais, na sua vertente cultural, encontram-se ancoradas nos 

próprios fundamentos do comportamento humano, ou seja, simultaneamente nas 

necessidades vitais e nos valores que fundamentam a acFãoú8. Matriz estruturada 

de acção, deve-se particularmente ao domlnio da psicologia social, e em particular 

ao contributo de Gordon ~ l l ~ o r t ~ ~ ,  O desenvolvimento teórico sobre atitudes 

enquanto predisposição mental para agir ou para se comportar de um determinada 

maneira. Para esta corrente, porém, a atitude é sempre individual. Talvez exista 

uma impossibilidade prática de se chegar aos valores sociais sem passar pelas 

atitudes, expectativas e reacções no plano individual, mas até agora tal nao foi 

68 
Vide Raymond Thom'is e Daniel Alaphilippe, Les attitudes, Col. "Que sais-je?", PUF, Paris, 

1983. 
69 

F.L. Muller, Histbria da psicologia, vol. II, M e m  Martins, Europa-América, p.162. 
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nunca foi conseguido, a não ser por e ~ ~ e c u l a ~ ã o ~ ~ .  O domlnio dos valores, tal 

como o da análise da acção individual, realça que a unanimidade ou a 

convergência efectiva de determinadas posições coloca a questão da ligação dos 

niveis micro e macrossociológicos, que não cabe aqui teorizar mas importa ter 

71 presente . 
Um valor 6, à partida, um estruturante muito sólido, integrado num 

sistema em que demonstra toda a sua coerência comportamental. É tamb6m um 

motivador da conduta indiscutivel pela função referencial que possui e os 

sentimentos que desperta72, mas 4 diflcil de teorizar fora de um universo concreto. 

Tomada a questao de outro modo; valores e atitudes não podem ser estabelecidos 

in abstracto7'. Existem em toda a extensão da sociedade mas manifestam-se nas 

atitudes, isto 6, no plano concreto da conduta e da interacção, sendo a 

interpretação de necessidades, aspiraçdes e motivaçdes uma forma de abordagem 

dos valores sociais. 

Por essa razão, o domlnio das atitudes encontrou, no plano dos valores, as 

necessárias orientações para o entendimento que actualmente se faz das diferentes 

componentes do quadro, historicamente consolidado, de vida social. Há, nos 

Os próprios princlpios da sondagem e da extrapolação tem subjacente, como se sabe, uma 
al)roximaçào indirecta aos valores sociais decorrente da observaçiio agregada das atitudes 
individuais. Ainda que a procura de atitudes comuns seja uma abstracção, que se obtém a partir 
de atitudes individuais verbalizadas, a verdade é que ao repetirem-se de forma idêntica ou 
aproximada, de uns individuos para outros, permitem caracterizar sentimentos e formas de 
entendimento comuns ou na convergência de posições, referencidveis em certos grupos e não 
noutros. Qualquer que seja a atitude produtiva, religiosa ou Iúdica que grupos e comunidades 
possam evidenciar encontram, sempre, a nlvel das análises empíricas dificuldade de apreensão 
que começa - apesar da extensão da literatura existente - sobre a inoperância teórica dos 
conceitos que, nomeadamente, a teoria comportamental tem produzido no dominio da andlise 
dos valores de orientacão individual. 

71 Bryan Turner, faculta, particularmente, uma óptima sistematização sobre esta questão. Cf. 
Teoria social, Lisboa, Difel, 2002, pp. 259 e segs. 
71 
I L 

Os planos estético, bélico ou relaciona1 podem constituir-se, em dada altura, como 
referencidis orientadores pelo que podem ser tomados como exemplos de valores. Cf. Ferreira 
Marques. No  entanto, a crença no enobrecimento pelo trabalho que condiciona as condutas é 
também uma dimensão que reflecte valores sociais. 

73 Josi,ine Attuel (Coord.), L'exigence des valeurs, Paris, PUF, 1993. 
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modos de entendimento, actual, do trabalho, incontornáveis características do 

passado e outras que resultam da integração de novos elementos tais como, entre 

outros, a valorização do vínculo individual, a garantia de uma estabilidade mínima 

e a defesa de direitos e de condições dignas para quem trabalha. Porque expressam 

valorizações e preferências, traduzem uma ordenação que varia com as épocas e, 

como já antes referimos, tende mais a ser, uma hierarquia que varia no tempo do 

que consubstanciar a emergência de novos valores, como certos estudos 

sustentam74. 0 brio no desempenho individual e a forma de credenciação do 

exercício profissional a par das condiçdes de enquadramento institucional, ao 

proporcionarem uma situaçao de maior estabilidade relativa, definem novas formas 

de segurança no emprego convergindo para o que nomeadamente Ronald 

lnglehart7' identifica como sendo uma das iminentes caracterlsticas da 

modernidade do trabalho. Mas a noçao de segurança que o trabalho sempre 

proporcionou transfere-se, indiscutivelmente, da subsistência para a estabilidade e 

regularidade de rendimento e para as possibilidades de realização à medida que a 

situação que rodeia o trabalho o evidencia como mais seguro. 

Na pragmática da vida, o entendimento do trabalho é muito claro. Para 

uma larga maioria, o trabalho proporciona utilidade, alegria, riqueza e realização. 

Mas para uma significativa parcela, a conotação com o sofrimento, injustiça ou 

desigualdade continua a determinar o sentido que tem como corolário de situaçdes 

existência mais difíceis. Entende-se que a riqueza provém do trabalho mas que ele 

74 Com efeito, um bom número de estudos considera que se assiste A emergencia de novos 
valores na esfera do trabalho e do emprego. Os c6digos de dignidade e de valorização pessoal 
pelo trabalho que sabemos terem existido no passado, ainda, são identificáveis hoje em dia. 
Acontece todavia, que h6 situações em que a ordenação, desses mesmos valores, os arruma de 
forma diferente. 

75 Ronald Inglehart, e )uan Diez Nicolas, Carnbios en 10s Valores Sociales y Politicos: Una 
Perspectiva Global, Madrid, Universidade Complutense, 1994. 
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não constitui, em si, apenas uma forma de ganhar dinheiro. O valor instrumental é- 

lhe, tambem, reconhecido a par de uma dimensão de auto-expressão e de 

afirmação pessoal que tem mais significado em certos grupos de profissionais. 

Quadro 41. Grau de concordancia com as afirmaçóes que reflectem as principais atitudes e 

valores face ao trabalho 

Para um enriquecimento da análise global, o recurso às escalas de 

concordância evidenciou, de forma mais consistente, o entendimento sobre o lugar 

do trabalho assim como precisou também as atitudes tipicas para com a actividade. 

Uma primeira constataçáo é a de que em nenhum caso a categoria intermédia, ou 

seja, a de indiferença" é a mais cotada77. Tendo em aten~áo que estas respostas 

expressam opinides, estas sáo opinides consolidadas, isto é, ancoradas, como 

dissemos, tanto nos valores como nas experiências individuais que desenham uma 

atitude clara sobre as diferentes posiçdes para com o trabalho. 

76 Sabemos que determinadas investigações retiram esta categoria. Mas uma tal opção é uma 
desvirtuação da apreensão realística das atitudes e s6 pode ser indevidamente aplicada na 
medida em que, efectivamente, está subjacente a cada ati tude uma oscilação de posições em 
redor d e  um p61o neutro ou  de indiferença. Não o admit i r  seria, para além de absurdo, uma 
forma explicita de se l imi tar  a liberdade d o  respondente o qual  deverá expressar-se de acordo 
com os seus reais sentimentos. Neste domínio, como em qualquer outro em que estão em causa 
interpretações subjectivas, não raras vezes a posição mais realista com o que se sente é a 

Ns'Nr 

1,4 
1 , l  
1,4 
0,8 
2,4 
1,7 
1,4 
2,6 
2,6 
2,l 
2,4 
3,8 
2,3 
3,l 
5,5 

0 trabalho d... 

A alegria vem do trabalho 
S6 trabalham os pobres 
Do trabalho 6 que vem tudo 
uma forma de sobreviv8ncia 
O meio de vida mais digno 
Uma fonte de sofrimento 
Trabalha por necessidade 
Meio de realização 
Trabalhamos por obrigação 
I! apenas um ganha pão 
c que dB sentido B vida 
A riqueza vem do trabalho 
96 meio de ganhar dinheiro 
A actividade mais importante 
O emprego 6 96 para alguns 

indecisão ou  a neutralidade de posições. 

77 É ainda de r e a l ~ a r  que nem as não respostas apresentam valores relevantes, traduzindo, deste 

100.0 
100.0 
100,O 
100,O 
100.0 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

Discordo 
totalmente 

3,8 
50,2 
5 0  
1 2  
1,7 

27,Q 
21.1 

1,7 
26,9 
19,8 
4,3 
6,3 

29,6 
5,6 
8,s 

modo, que o trabalho tem, para cada individual, um sentido preciso. 

Discordo 
parcialmente 

8,9 
18,8 
11,l 
3 2  
2,7 

24,3 
20,2 

6,3 
23,4 
22,O 
9 ,o 
9,6 

21,8 
11,8 
8,1 

Concordo 
relativamente 

41,l 
11.3 
34.2 
39,7 
29.5 
18,O 
23,2 
42.9 
18,O 
24.0 
36,9 
34,O 
16,9 
36.6 
27,O 

NBo concordo 
nldircordo 

24,l 
11 ,O 
14,4 
5 3  
8,1 

22,7 
17,9 
10,5 
20,2 
18,5 
13,6 
13,6 
19,7 
16,6 
16,5 

Concordo 
totalmente 

20,8 
7,6 

33,9 
49.6 
55,6 

5,3 
16,3 
36.0 
9,O 

13,6 
33,7 
32,7 
9,6 

26.3 
34,4 
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Mas, como já outros estudos, que sondaram especificamente esta mesma 

temática, detectaram", na população em geral ou nas implicações de ligação A 

escola e A entrada dos jovens na vida activa", e tal como acontece com as 

diferenciações de inserção profissional descritas no capitulo anterior, o nivel de 

instrução apresenta-se como um factor de variação dos resultados dotado de 

elevado poder discriminante. Conscientes de que se traduzem coerentemente as 

atitudes e o entendimento que se tem do trabalho através de posiçdes expressas, 

simultaneamente, perante os vários indicadores, ajuizámos conveniente distribuir 

80 os entrevistados perante os valores mais relevantes com que conotam o trabalho . 
Todos tém uma opinião concreta sobre as questóes da realização, utilidade ou 

sobre os sentimentos contraditórios que o trabalho desperta, ainda que, nem 

sempre, fossem todos eles invocados para explicar o significado que o trabalho 

adquire para o caso pessoal de cada entrevistado. 

Atitudes, significados e satisfação apresentam nas suas principais linhas de 

força, uma incontornável relaçao com padrões culturais e uma codificação 

normativa em regras expllcitas dentro dos quais podemos ler as posiçdes temáticas 

que dominam o modo de se estar na vida e, tal como os valores, os fundamentos 

do indivlduo. Quando indagamos os temas relativos ao exerclcio profissional, a 

7X Villaverde Cabral, João Freire e Correia Jesuíno, Atitudes dos portugueses em relaçdo ao 
trabalho, op. cit.. 
79 

É importante ver a este propósito o notável texto de Genoveva Calvão Borges e Maria Leonor 
Pires, "Escola, trabalho e emprego" in José Machado Pais (Coord.), Ceraçbes e valores na 
sociedade Portuguesa contemporilnea, Lisboa, Secretaria de Estado da Juventude, 1998, pp. 
249-3 18. 
80 

Foram constituídos onze factores que, nas suas inter-relações, recobrem, quase 
exaustivamente, a totalidade das vertentes emotivas assim com as atitudes que o trabalho 
desperta. A principal diferença relativamente ao questionamento sobre os significados diz 
respeito ao facto de se confrontarem os entrevistados com um conjunto de afirmações que 
julgamos reveladoras da sua posição face às diferentes dimensões valorativas do trabalho, 
partindo-se do principio que cada trabalhador tem o seu entendimento e percepção j6 definida 
sobre cada uma delas. A partir das diferentes perguntas sobre as viirias vertentes, procedeu-se 
segundo uma lógica de agregação sumativa e disjuntiva dos diferentes items que nos facultam 
indicadores de posicionamento individual perante o trabalho. Recorrendo-se aos métodos da 
análise factorial extraímos, ainda, do conjunto indicadores e dois factores-resumo que após 
estudo das correlações identificamos com os aspectos positivos e negativos do  trabalho ( F 1  e 
F2). 
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satisfação, geral ou particularizada, constitui uma das questões candentes mais 

directamente implicadas. A expressividade e a auto-realização passa, sobretudo, 

por aquilo que se faz, como se faz e pelo que foi possível desenvolver ao longo da 

experiência de trabalho. Neste sentido, as impressões que a actividade laboral 

deixa depositadas nos indivíduos de meia-idade ou em fim de carreira remetem, 

frequentemente, para o balanço que se faz em termos de satisfação. Efectivamente, 

talvez por isso, sempre que se abordam as atitudes face ao trabalho se retoma, 

inevitavelmente, a questão da satisfação com o mesmo8'. A satisfação perante o 

trabalho e o conjunto dos outros factores seleccionados" demonstram o quanto o 

teor da actividade laboral distancia os trabalhadores ao estabelecerem-se perfis 

posicionais contrastantes. 

Gráfico 16. Posicionamento atitudinal face ao trabalho dos principais grupos profissionais 

de acordo com factores construidos. 

10 - Prof. Liberais e t6cnicos 

- Pessoal dos Serviços 

I -Outros e indiferenciados 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t1O 111 

Atitudes- Factores 

Verificamos, assim, que a alegria que o ter trabalho desperta aproxima os 

grupos. O mesmo acontece com a dignidade e a realização. Ao inverso, o 

sofrimento, a necessidade, a crença na riqueza ou na desigualdade ou o grau de 

81 Roger Laval e François Bourricaud, "Les attitudes au travail", in Traite de Psychologie 
sociale, Paris, PUF, 1975. 

82 Apresenta-se em anexo a lista desses factores que conotam cada uma das atitudes perante o 
trabalho (ver Anexo VII). 
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obrigação que proporciona afasta os profissionais. Enfim, um conjunto de atributos 

que reconhecemos, sem dificuldade, estarem ligados à natureza do trabalho 

desenvolvido. O pessoal dos serviços e os trabalhadores indiferenciados são os 

mais "transversais", denotando, assim a elevada heterogeneidade na composição 

deste grupo. Globalmente a idade pouco influi no posicionamento, atendendo a 

que a variabilidade das respostas, em função do grupo de idades, não se apresenta 

muito significativa. É contudo muito clara a variação que a categoria de emprego 

introduz. A este nivel de tratamento, são ainda os grupos sócio-profissionais que 

mais distanciam as respostas. Efectivamente, náo custa a crer que a realidade da 

idade aliada à natureza do trabalho sejam os factores que maximizam as distancias. 

Assim, se considerarmos conjuntamente a idade e a categoria sócio-profissional 

dos respondentes, a( sim, observa-se uma discrepancia explicativa do grau de 

entendimento que estd relacionado com estas varidveis. 

A semelhança do que acontecia tomando o significado atribuldo ao 

trabalho, desenham-se-nos perfis perfeitamente distintos quando consideramos as 

diferenças de atitudes por grupos profissionais. 
Grdfico 17. Posicionamento face ao trabalho segundo a classe etdria nas Profissóes 

tbcnicotientlficas e agricultores comparativamente perante os factores 

Profissões técnico-científicas Agricultores e pescadores 
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Tomando como grupos referenciais, os dois mais extremos: agricultores e 

pescadores e profissóes técn ico-cientificas, confirma-se que a idade não introduz 

mais variabilidade que a especificidade profissional. Se bem que valores como: 

dignidade e importância ou utilidade do trabalho se distingam, qualquer que seja o 

grupo sondado - em que os mais novos lhe dispensam menor adesão-, o que é 

facto é que o universo de profissões mais tradicionais ou mais tecnicizadas 

reconhecem diferentemente a dignificação pelo trabalho. O mesmo se verifica em 

relação ao sofrimento, expectativas de riqueza e de igualdade que em conjunto 

informam do extremismo de posiçdes. 

Na problemática das atitudes perante o trabalho, valores e significados são 

indissociáveis. Mas, a coeréncia significante não se limita ao trabalho, em si, 

expande-se para os dominios complementares do tempo livre e da pós-actividade 

como nos foi dado perceber. 

5. Significado da reforma e do tempo livre 

Dizia Arthur Rimbaud que a "vida floresce pelo trabalho"x3. A sabedoria 

popular parece dar-lhe razão. Para além dos 45 anos, as imagens que nos foram 

verbalmente evocadas sobre o trabalho relevam-lhe o sentido de enaltecimento e 

de dignificaçao, contornando, deste modo, muitas das formas indigentes de se 

viver e a sançáo social inerente. Ninguém duvida, também, que o trabalho 

constitui para a grande maioria uma obrigatoriedade. Assim sendo, o repouso é 

uma necessidade dele decorrente. Porém, qualquer sintese evolutiva o dirá, o 

direito ao descanso só tardiamente foi instituido como norma efectiva da 

organização do trabalho. Tudo leva a crer que seja, mais uma vez, uma 

" / o  Vers nouveaux. Une saison en enfei, Parir, Callimard, 1978. 
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consequência directa da racionalização de tempos e movimentos que a 

organização Taylor-fordista, tão exemplarmente, tipificou num processo de 

racionalização mais global que lhe e forçosamente anteriorg4 mas que tem, na 

opinião de Alain corbing5, o merito de conceber racionalmente a justificação do 

repouso nos limiares da fadiga resultante do esforço humano. Mais tardia e, ainda, 

a reivindicação de um tempo recreativo, Iúdico ou despreocupado como 

complemento ou corolário do trabalho e como espaço de tempo próprio. Podemos 

argumentar que existiam pródigas manifestaçóes da actividade Iúdica no trabalho 

artesanal e, mais ainda, naquele de predominancia agrlcola e sazonalg6 mas 6 

sobretudo um modelo de exerclcio do trabalho profissional, por um lado, e de 

formatação do tempo útil, por outro, que está aqui em questão. Acontece que 4 a 

repartição temporal, precisamente, um identificador marcante da pós-modernidade 

do trabalho. Fenómeno a que, incontestavelmente, o mercado acrescentou 

complexidade. Estará, talvez, por ponderar o papel, deste último, na estruturação 

do lazer actual. Subscrevemos, sem rodeios, a opinião mensurável de Ellsio 

Estanque - extenslvel a actuais contextos - quando refere que "o cnquadramento 

sdcio-cultural do lazer popular no período pr4-industria I orientava-se 

fundamentalmente pela Idgica comunitdria da iradicão cultural"g7. A simbiose, 

evidente, de muitas tradições culturais com a simbologia da regularidade temporal 

que nos submerge atesta, com rigor, a intromissão de elementos de controlo 

normativo na repartiçao do tempo concebido fora do quadro das obrigações 

produtivas. Esta 6 a, principal, grande conquista do direito do trabalho e uma 

" Não e efectivamente possível conceber que seja o modelo fordista d o  trabalho a clarif icar a 
separa(;ão industrial entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Trata-se de um 
movimento mais amplo cujas raizes se estendem A emergência da racionalidade capitalista. 

85 ~ p .  cit.  p. 339. 

86 Veja-se para o caso d o  interior portugu@s, Mdr io  Cameira Serra, O jogo e o trabalho. 
Epis6dios Iddico-festivos das antigas ocupaçdes, Lisboa, Edições Colibri ,  2001. 
87 

Cf. Elísio Estanque, "O Lazer e a Cultura Popular, entre a r e g u l a ~ ã o  e a transgressão: um 
estudo de caso", Revista crít ica de Ciencias Sociais, no 43, 1995, pp. 1 2 3 - 1  45. 
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indiscutivel novidade dentro dos padrões de existência assim como da estruturação 

da própria relação de trabalho. 

O tempo fora do trabalho é tanto mais desejado quanto mais 

compartimentado e intenso for o trabalho profissional. Apesar das novas tendências 

se inclinarem tanto para expansão do tempo extra-trabalhoss (propriamente 

identificado com um horário de emprego) como uma maior fluidez das fronteiras, o 

que é facto é que da duração do trabalho profissional depende o aumento do que 

se convencionou chamar tempo livre, mesmo se, dependendo da forma de uso, 

nem todo ele o é efectivamente. 

5.1. A extensõo do trobolho e do tempo livre 

Será inútil dizer que, fora do trabalho com finalidades remuneratórias o 

tempo verdadeiramente livre é uma parte residual do decurso da actividade global. 

A sociologia do lazer sempre evidenciou uma relaçáo de dependéncia entre modos 

de vida e modelos de consumo; entre organização social e formas de utilização do 

tempo disponlvel. O que nao é directamente afecto às actividades profissionais, 

reparte-se de diverso modo, pelo que cremos ser, talvez, importante visualizar a 

classificação e repartição do tempo útil, tal como a concebemos. 

88 Cf. Charles Golfinger, Trabalho e Extra-trabalho. Em direcçdo a uma sociedade flulda, Lisboa 
Instituto Piaget, Lisboa, 2001. 

460 



Capitulo lX 

Figura 7. Classificaçáo e repartiçáo do tempo útil 

Tempo útil 

Tempo Tempo 

É, hoje, unanimemente reconhecido que os ciclos circadianos de vigilia 

variam de pessoa para pessoa e diferem também com a cultura, na medida em que 

estão relacionados com os hábitos, isto é, as regularidades de distribuição temporal 

das actividades e da sua a l t e rn~nc ia~~ .  É, pois, a actividade que age como marcador 

e delimitador na repartição temporal. É aqui, que muitas das convenções 

socialmente produzidas no intuito de organizar as relações de trabalho se revelam 

de grande importancia para ordenar o tempo numa repartição funcional. E são 

89 O tempo social tem uma relaçlo com os ritmos biológicos e naturais ainda que a 
compartimentação e repartição, hoje consensual sobre o tempo de trabalho, se prenda mais 
com imperativos de produtividade. 
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tanto mais relevantes quanto mais se sabe estarmos em presença de trabalho 

institucional e juridicamente regulado na concordancia dos tempos que perpetuam 

e que fixam as necessárias delimitações temporais. 

Mas a extensão das diferentes actividades não é estática, nem o podia ser. 

Apesar de não dispormos, directamente, de termos de comparação sabemos que - 

resultante do que se destacou da segunda parta deste estudo - a regular duração 

da actividade central e das actividades periféricas (ou subsidiárias) apresenta uma 

dinamica particular que não interfere, apenas, com a organização e estatuto do 

tempo livre mas o reformula, totalmente, e lhe redefine o sentido. Se, num 

primeiro nlvel, o significado do trabalho, apenas, revelou o lugar central que lhe é 

devido nas concepçdes sobre a actividade, este afirma-se positivamente como uma 

referCncia nos sistemas de oposição e de complementaridade que ligam as 

diferentes actividade entre si. Fixado o que trabalhar significa, foi-nos dado a 

perceber que, num segundo nlvel, é a esfera dos ganhos náo materiais e das 

contrapartidas sociais e estatutárias que se evidencia. Com efeito, podemos t o m a  

como indicador de afirmação profissional e de consistente inserção laboral no 

emprego, a existencia de ferias pagas e garantia de folgas regulares que, de algum 

modo, gratificam o trabalho desenvolvido e o distinguem. Na sud diversidade, as 

delimitaçóes horárias apresentam regularidades que configuram as relaçóes de 

complementaridade que entre estes dois universos de actividade se estabelecem. A 

estruturação do emprego do tempo é, talvez, dos aspectos mais reveladores da 

forma de se relacionar e integrar o trabalho no uso pessoal e social. Sempre 

dissemos que o horário é um tempo liberto das coacções do e dos 

constrangimentos do trabalho mas é também um tempo preenchido de forma 

diferente do que é usual fazer-se. No que se refere ao desejo de tempo livre, na 

apreciaçáo de André Gorz, resulta "precisamente da vontade de se definir por 



Capitulo IX 

- -- -- 

outras actividades, valores e relacões diferentes das do trabalho"". Em suma, estes 

sáo espaços temporais de sociabilidade que seráo preenchidos com outros 

conteúdos. Conteúdos e demarcações que configuram espaços de temporalidades 

precisos, de necessidades e possibilidades próprias que reconhecemos sob a vulgar 

designação de horários. 

5.2. Os hordrlos & octlvl& s o comportImsntog6o obs tempos 

Os horários delimitam e enceram os periodos de actividade. O horário i!, 

simultaneamente, um instrumento de coacção e um elemento disciplinador ou 

normativo, e, por isso mesmo tambem, uma forma de controlo estruturante 

necessário para utilizar o tempo. É pelo horário, na sua variabilidade de definição, 

que se classificam, em parte, as modalidades de relação com o trabalho mas 

tambi!m um parametro especlfico que vincula o trabalhador à entidade patronal e 

ao cumprimento das diferentes tarefas, configurando, ainda, o tempo do emprego. 

É, ainda, atravbs dele que o tempo pessoal i! retirado de um tempo laboral mais 

homogi!neo e sincronizado nos ritmos sociais. Facilmente, se compreende que a 

pretensão dos trabalhadores ao descanso se tenha convertido num direito ao tempo 

livre, isto 6, de um tempo não abrangido pelos constrangimentos do trabalho 

regulado. 

Na sua esmagadora maioria, as formas de relação com o emprego, que nos 

foi dado inquirir, pautam-se por horários de trabalho bastante definidos e 

estruturados. Independentemente da flexibilidade registada para o conjunto, um 

em cada quatro dos trabalhadores (75,9°/o) declara ter um horário claramente 

definido. É importante ver que, dos restantes, cerca de metade (49,2°/~) laboram 

mais de 43 horas semanais em virtude da especificidade profissional como é o caso 

V o ~ n d r e  Coir ,  Ler m6ramorphoses du travail. op. cir. ,  p. 148.  
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dos agricultores, pescadores, taxistas comerciantes por conta própria e similares. 

Esta extensáo horária 6 pelo contrário compreensivelmente reduzida naqueles que 

têm um horário padronizado e definido de acordo com as possibilidades máximas 

de laboraçáo. 

Quadro 42. Inquiridos com horarios definidos/padronizados em funçáo da extensáo horaria 

semanal 

Seja como for, 88,6'/0 trabalham a tempo inteiro, sem pluriactividade, mas 

assumindo, por vezes, mais do que um horário de trabalho. Perspectivando pelo 

seu complementar, o tempo livre t! o que resta. Mas o tempo verdadeiramente livre 

deixa t! o tempo que em virtude do significado decorrente da apreciaçáo que dele 

se faz náo pode ser imposto e 6 gerido a seu bel-prazer. Náo será sequer 

necessário relembrar que é integralmente na relação de trabalho, tendo por base 

implicitamente um horário consistente e, na maioria dos casos, trabalho a tempo 

9 1 inteiro, que o tempo livre o é efectivamente . 

Na sua, quase, infinita variaçao e adequabilidade à especificidade e 

natureza do trabalho, os horarios configuram o trabalho assim como o extra- 

trabalho, carregando a significação e o sentido de cuja interpretação se depreende 

o fundamento das práticas. Nem só os horários rígidos e codificados ou 

compactados em dias semanais configuram totalmente a noção de tempo livre. Um 

criador de gado leiteiro exclamava perante a sua rotina: tenho contudo tempo l ivre 

HorArio 

Menos de uma hora 
De 2 a 7 horas 
De 8 a 24 horas 
De 25 a 35 horas 
De 36 a 42 horas 
43 e mais 

Total 

" Efectivamente, que adianta dizer que o horario de trabalho 6 de uma hora ou de duas por 
semana quando se deseja trabalhar mais? Aqui o "tempo livre" 6 o resultado de uma situação 
não desejada, por isso dificilmente se poderá entender como tdl. 

Sim 

0,7 
1 ,o 
8 2  

30,5 
42, l  
1 7 3  

100,O 

Nao 

0,O 
4,O 
4,O 

1 7 3  
25,4 
49,2 

100,O 

Total 

0,6 
1,7 
7 2  

27,5 
38,2 
24,9 

100,O 
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para a sesta apds o almoço! Não fosse a sua acoplada associação do tempo livre à 

desocupação ou ao tempo morto e a actual noção de tempo livre esbater-se-ia, 

irremediavelmente, numa mesclagem das temporalidades que acontece estarem 

aqui sujeites às exigências da natureza. Nem sempre, o tempo livre, colide com 

uma ocupação integral, nem sempre entra na mais elementar definição da 

complementaridade ao trabalho. Para alguns mesmo, contra a sua vontade, ter-se 

todo o tempo livre 4 demasiado para ser considerado como tal, para outros ter 

tempo livre transformou-se no seu espaço de lazer de definição pessoal e num 

valor actual de distinção9*. Pois, como não podia deixar de ser, derivadas do 

trabalho e integradas nos hiibitos pessoais, as actividades extra-laborais distinguem 

tambem grupos e categorias sociais. Cremos, ainda, que a iniludlvel verdade do 

tempo estruturado, ao criar as categorias e espaços de actividade permitem o 

desenvolvimento de significados, novos, que numa situação de indiferenciação da 

actividade não existem. Do mesmo, modo, permitem uma apropriação temporal 

cujo entendimento, à semelhança do trabalho, apresenta uma importante 

variabilidade. 

Esclareçamos melhor a vertente significante deste. Onde e quando? 

5.3. O slgnlflc& oãlbu/& 00 tempo livre 

Enquanto inseridos em contextos significantes, estamos vocacionados para 

atribuir significações ao que fazemos. A ampla significação do tempo livre 

engloba, ainda, tanto as tradicionais ocupações como as modernas actividades 

D e  facto, na esfera complementar do trabalho, poucas coisas dão tão, claramente, conta das 
desigualdades de modos de vida como acontece verificar-se com a possibilidade de usufruir do 
tempo para si e do consumo de lazeres. Como consideramos este assunto fundamental, retomar- 
se-6 mais adiante, no pr6ximo capítulo. 



Capítulo 1X 

possíveis. Efectivamente, todos o sabem também, só o trabalho requer o repouso. 

Como argumentava Jean Chauchard há várias décadas atrás, é a prática continuada 

do trabalho que "cria a necessidade de repouso (...) o lazer é uma modalidade de 

trabalho distenso e livremente escolhido"". Nao será, assim, uma modalidade de 

trabalho, mas como modalidade de ocupação já disso ninguém parece duvidar. 

Com efeito, há ocupaçdes cujo sentido de recriação, recuperação e beneficio, lato 

senso, não se podem iludir mesmo que sejam produtivas ou ainda que estejam 

enquadradas por um sentido de utilidade. Contudo, na concepção que o autor nos 

apresenta, o que nos merece maior destaque é, sem dúvida, a questão da livre 

escolha quanto à forma como se preenche, nem que seja com mais trabalho ou 

actividades de manutençáo, quando esta escolha é suportada por uma estrutura de 

distribuição temporal cuja matriz de base é proporcionada por uma relação de 

trabalho regulado e enquadrado pela linguagem dos horários. 

Apesar disso, a noçáo mais comum que se tem de tempo livre oscila, na 

prática, entre a diferença de tempo útil por relação com aquele que se gasta no 

trabalho e a sua função primordial que é a de permitir o descanso. Tendo presente 

uma categorização das respostas abertas, podemos identificar as duas principais 

que são efectivamente o "descanso ou recuperaçdo das forças" e o "tempo que fica 

para além do trabalho", representando respectivamente 28 e 24% do que é tido 

por tempo livre. 

A noção táo difundida de tempo livre evoca claramente nos indivlduos 

aquele tempo que sobeja para além do trabalho por isso classifica um espaço de 

actividades livres e define bem o quanto se entende ser necessário desenvolver 

efectivamente trabalho para se ter tempo livre. E, dentro do espirito de livre 

escolha, liberta de obrigações, a "gestão livre do tempo" evidencia-se ainda como 

forma de improviso na actividade deste espaço próprio. 

" Paul Chauchard, Trabalho e fazer,  Coirnbra, Atllntica Editora, 1968, p. 4 7  
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Figura 8. Significado e noção do tempo livre 

Descamo e recuperação 
Tempo que fica para 
além do irabloho Actiuidades de lazor 

Tarefas úteis 

Gestão liwe do 
tempo 

Férias, folgas, 
feriados e 
fins de semana 

Tempo para si 
próprio 

A noção de relação com a actividade profissional encontra-se bem patente 

nas categorias de "tempo que fica" (24,O0I0), mas também de "férias, folgas e fins de 

semana" (8,3%) que a par de uma consciência da "gestão livre do tempo" (12,9O/0) 

transmitem a suposição de articulação inevitável sobre não só o trabalho em s i  

mas, sobretudo sobre a regularidade de exercício que sabemos declinar. A fluidez 

na prestação do trabalho regulado induziria certamente uma desestabilização 

referencial a este nível. 

Tal como se esperaria, o tempo livre não 6 forçosamente tempo 

desocupado e é desejável que assim seja. Na quotidianidade, o tempo livre é mais 

uma miragem e uma categoria de actividades libertas das coacções de 

obrigatoriedade mais do que a possibilidade de desocupação total. Assim, se 

poderia perspectivar uma galeria de realizações, num desmembramento de temas 



Capítulo 1X 

que contribuem para uma compartimentação temporal. É nessa arquitectura global 

que a gestão das actividades extra-laborais (com ou sem fins utilitarios), o consumo 

de diversões e o convlvio ou o relacionamento electivo se expressam 

desprendidamente. Apesar da ampla panóplia que a indústria dos lazeres põe à 

nossa disposição, o usufruto desses mesmos lazeres só depende da formatação do 

tempo de trabalho nas suas modalidades dominantes. E a pouca variabilidade que 

se observou nas diferenças de respostas remete, sem qualquer dúvida, para a 

regularidade e estruturação horaria em torno do tempo de trabalho. 

É tambem verdade que a oferta determina a procura mas o grande 

desenvolvimento deste campo da economia nunca poderia ter acontecido sem o 

rumo da repartição industrial. Tal facto, náo impede, porem, contrariamente ao do 

que preconizou Joffre Dumazedier, que a sociedade do tempo livre ainda esteja 

por acontecer, senão para a sociedade no seu todo, pelo menos para certas 

categorias de indivlduos ou de idades. Com efeito a identificação com consumos 

tlpicos com que conotamos o lazer náo e - ou ainda náo e, pelo menos por cá, 

nestas idades - uma realidade efectiva. É pois inútil frisar que os lazeres não 

respondem, apenas, a desejos hedonistas dos individuos mas à interacção de 

aspectos estruturais de vida em sociedade, tais como o convlvio familiar 

(modalidade mais feminina) e as realizaçdes de suporte ao padrão de vida. É ainda 

importante frisar que ao converter-se no modelo mais seguido pela cultura 

industrial, a indústria do lazer e tempo livre não só adestrou modos de vida e fixou 

aspirações como se configurou um novo domlnio de exercício profissional. Do 

lazer resulta, de facto, imenso trabalho e do tempo livre ao longo da idade um 

mercado potencial de oportunidades para que se começa a despertar. 



Capítulo lX 

5.4. Slgnlflcodo e preflgurogõo ob reformo 

Um dos direitos que o trabalho regulado, ainda, confere 6 o direito a uma 

reforma e a possibilidade de se iniciar um perlodo da vida sem as prementes 

obrigações do trabalho, num compromisso tácito entre gerações que o estado gere 

e organizag4. No plano legislativo, a situação apresenta variações considerdveis 

mas, na representação corrente que se lhe atribui, faz apelo à ideia de 

'recompensa por serviços prestados" realçada por Claude ~ a r t i n ~ ~  e associada à 

noção de trabalho para outrem. Neste momento, uma tal convicção parece já bem 

vincada e generalizada numa sociedade em que o virtuosismo do trabalho sempre 

foi a tónica dominante, como parece ser o caso na sociedade tradicional 

portuguesa. Percepção bem patente na seguinte transcrição: "trabalhei já muito 

para os outro, agora tenho direito a descansar ..." (João, pedreiro reformado, 72 

anos). O mesmo acrescentará, mais tarde, que agora lhe "basta cultivar a sua horta 

para s i  próprio"96. Efectivamente, a gestão livre de um tempo pr6prio para as 

diferentes actividades, assim como a possibilidade de se fazer o que se decidir, 4 

das posiçdes mais comuns, acrescentando-se, nos casos mais lúcidos, a condição 

de a saúde o permitir. 

94 
É facto que o estado continua, ainda, a ser o principal garante d o  funcionamento 

redistributivo. Se são remotos os fundamentos do  pacto intergeracional e se se avolumam as 
diversidades de  tratamento, a questão, continua, no essencial, a ser da protecção social. Cf. 
Claudine Attias-Donfus (Dir.), Les solidarit&s entre g&n&rations. Vieillesse, familles, t tat ,  Paris, 
Nathan, Col. "essais & recherches". 1995. 

95 Cf. Claude Martin, Claudine Attias-Donfur (Dir.), Ler solidarit&s entre generations ..., p227. 

96 Com alguma frequéncia surgem referéncias a tarefas, mesmo com carhcter regular como 6 o 
caso d o  cul t ivo e d o  cuidar de crianças como ocupaçóes na esfera da aposentação que, 
segundo os mesmos cair iam fora da alçada do  trabalho. De facto, h6 aqui uma referéncia 
temporal a funcionar que del imi ta o trabalho e não é propriamente a natureza das tarefas que o 
define. Sendo assim, incutiram-se as formas de  delimitação oficiais de  trabalho e de vida activa 
a que se encontra associado. 
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Figura 9 . Entendimento da reforma 
97 

Um merecido rendimento de 
subsist8ncia 

A p012u~bi/id& de 
gerir o fempo O clireilo ao 

como se quiser Descanso 
ou úescanso 
merecido 

I empo para O que 
p e r í í  & considera ser a 
trabalho reforma? desocupado 

llma situiq,-ão 
de depcnádncia 
c k  abandono 
ou outro 

Um tempo para si prcíprio e para a família 

Não surpreendem, pois, os resultados que apontam para 34,5'/0 do total 

dos inquiridos a considerar a reforma como "um merecido rendimento de 

subsistência", valor que se acentua com a idade. Talvez, guiada por expectativas 

optimistas, numa visão prospectiva ou antecipativa sobressaem os aspectos mais 

positivos da reforma. Apesar disso, e à semelhança do que acontecia nas anteriores 

observações referentes à significação, a variável sexo e idade pouca variabilidade 

introduzem. 

'' Aqui o apuramento das categorias foi indirecto e, nesse sentido, as categorias construídas, 
para cada entrevistado, foram efectuadas de acordo com as respostas facultadas conjuntamente 
às questóes sobre o que considera ser a reforma, os problemas das pessoas de idade e as 
vantagens/inconvenientes da reforma. 
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Quadro 43.Entendimento da reforma, por sexos, em cada grupo de idades 

Apesar da pouca variação, são os trabalhadores, relativamente, mais 

jovens que mais valorizam a reforma como 'o direito ao descanso", expressando 

uma subida do entendimento que lhe é dispensado como a conquista de um 

direito, que se vem afirmando no contexto da cidadania. O aspecto, talvez, mais 

controverso do conjunto 4 a atitude (e reniténcias) em considerar-se a reforma 

como a 'última fase da vida' que se prefigura claramente com a elevação da idade 

(de 7,7% para 11%). Mais uma vez, e pelas mesmas razoes que nos pontos 

anteriores, não nos podemos limitar uma generalizaçao demasiado alargada das 

observaçóes feitas a partir destes dois grupos de idade, apenas podemos afirmar 

que a perspectiva geracional nos trabalhadores 'envelhecentes" introduz uma 

variabilidade digna de nota nas concepçóes da pós actividade. 

A mesma via de redistribuição institucional - algo difusa é certo -, que 

garante o sustento dispensa, também, do trabalho um número crescente de 

profissionais segundo a idade. Facto que representa uma ocorrência fixada e 

reportada a um futuro próximo, perspectivado por todos como sendo a 

consequência lógica de uma carreira no culminar do afastamento, detém um 

sentido e um valor que varia consoante o meio sócio-profissional. 

Classes ethrias 
Sexos 

Um tempo livre e desocupado 
Um merecido rendimento de subsistencia 
A última fase da vida 
O direito ao descanso 
Nenhum destes aspectos 

Total 

De 45 a 50 anos 

H 

13,4 
32,6 

9,1 
35,8 
9,1 

100.0 

Mais de 50 anos 

H 

11,O 
37,2 
14,O 
29,l 

8,7 
100,O 

M 

16,6 
33,l 
6,3 

36,6 
7,4 

100,O 

Total 
14,9 
32,9 
7,7 

36,2 
8,3 

100,O 

M 

15,5 
3 5 3  
6,4 

33,6 
9 , l  

100,O 

Total 
12,8 
3 6 3  
11,O 
30,9 
8,9 

100.0 
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Quadro 44.Principal significado da reforma segundo a categoria profissional 

A variabilidade dificilmente poderia ser mais expressiva. As aspirações, de 

pós-actividade, dos empregados dos serviços como um direito fundamentado no 

registo de uma actividade regulada e continuada relevam, sobretudo aqui, o 

sentido que se apontou de devida gratificação de sustento (36,8%). A dureza do 

trabalho operário aliada aos valores reivindicativos suporta a expressão da põs- 

actividade como uma retribuição igualmente devida e merecida (35,8%). A maior 

enfase colocada no descanso, como um direito, para os profissionais liberais e 

indiferenciados releva, assim o cremos, do facto de, este tipo de profissionais 

conseguirem a sustentabilidade por outros meios de cotização, que na apenas os 

descontos para a segurança social. Para eles, a principal aspiração - e a mais 

premente a concretizar - 6 o repouso e um tempo inteiramente liberto de 

coacçdes do trabalho de qualquer natureza. 

Um tempo livre e desocupado 
Um merecido rendimento de 
subsistbncia 
A ultima fase da vida 
O direito ao descanso 
Nenhum destes aspectos 

Total 

6. O tempo livre que se afirmou como um direito ao longo da idade 

A visão mais abrangente sobre os dados anteriores demonstra que o 

entendimento da progressão e a aspiração ao descanso - assim como o ter-se um 

tempo totalmente livre - torna-se mais premente com a idade, alinhando-se as 

expectativas sobre a põs-actividade com as de tempo livre. Ainda que, como 

concluiu, num estudo recente, Maria João Valente ~osa'q os tempos livres da 

':Ei:: e 

9,o 
24,2 

9,o 
40,O 
18,O 

100,O 

98 
Cf. Mar ia João Valente Rosa, Reformados e tempos livres, Lisboa, Edições Col ibr i -  Inatel, 

1999, p. 93 e seg.s. 

Administrativos 

16,O 

36,8 

9,8 
29,O 

8,5 
1 00,O 

Agrlcolas 

10,4 

33,3 

18,8 
33,3 

9,2 
100,O 

Operdrios 

18,3 

35,8 

7,5 
33,3 

5,5 
100,o 

Indiferenciados 
e outros 

8,8 

31,5 

3,8 
46,3 

3,8 
100,O 
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reforma sejam ocupados especialmente em casa, o que é facto é que a casa e a 

familia sempre constituiram o dominio de eleição das actividades de suporte. São, 

pois, factores de ligação entre aspiraçdes de gestão autónoma de tarefas e 

actividades e realizações pessoais fora dos constrangimentos de trabalho. 

Com a progressão na idade, as aspiraçdes dos trabalhadores de idade 

avançada parecem apontar para uma cada vez maior reivindicação de tempo para 

si. Isto é, atitudes que de acordo com um significado próprio, que toma como base 

a libertação da obrigatoriedade do trabalho, expectivando poderem vir a efectuar 

uma gestão das actividades e dos afazeres - não propriamente a seu belo prazer - 
mas segundo prioridades reais e afectivas centradas nas necessidades dos próprios. 

Razão pela qual aparece em segundo lugar na ordenação das respostas mais 

facultadas sobre expectativas de reforma e se encontra latente na quase totalidade. 

O descanso e a recuperação das forças é, inevitavelmente, aquilo que se considera 

fundamental e pelo qual se anseia após a libertação do trabalho. Por isso, é 

largamente apontado, pela maioria dos inquiridos. O tempo liberto após a duração 

activa apresenta uma ampla analogia clara com o tempo livre, apenas se insere 

diferentemente na arquitectura do tempo de trabalho e de vida. f ,  para muitos, o 

direito a um salário, recebido em diferido, num registo temporal mais alargado que 

culmina o esforço de todo um ciclo activo e contributivo, sendo este contributivo 

não visto muito em temos de contribuição pecuniária mas mais da 'produção dada 

ao pais". A dimensão do tempo para si, como expressão do tempo livre, que 

representava cerca de 10% das respostas, é agora dominante. Mas se no geral a 

relação é ténue ela aparece mais nltida quando tomamos, individualmente, os 

grandes quadrantes de exercicio profissional. 

Existe, assim, ao que tudo indica, uma importante analogia dos 

significados do tempo livre com os de reforma se nos cingirmos às categorias 

sócio-profissionais. Numerosos são os estudos em relação aos quais, em virtude 
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das formas de agregação ou de desagregação, a variável profissão raramente revela 

o seu real impacto ou variabilidade sobre as respostas na ventilação dos dados. 

Mesmo se surge, por vezes, como um elemento controverso e amblguo em termos 

de interferência relativa, o que é facto é que a profissão não deixa de apresentar 

uma tendência muito clara no que concerne à institucionalização de regras de 

desempenho, quanto ao modelo dominante na prestação de serviço 

particularmente em matéria de contratação ou de negociação. Também não deixa 

dúvidas quanto à possibilidade de segmentar o mercado de trabalhogg, e, naquilo 

que nos diz directamente, mais, respeito, a sua influência sob a estruturação, 

diferenciação e variabilidade de retracção do activo. 

Se a distinção de significados apresenta uma notável variabilidade entre 

categorias que atestam a diversidade da natureza do trabalho, a ordenação das 

temporalidades que, para cada área, se constroem deverão também elas ser 

substancialmente contrastadas. Os "velhos agricultores" e os "velhos funcionários" 

tem uma noção de tempo claramente oposta e, por conseguinte, as expectativas de 

gestão pessoal e existencial do tempo para alem daquele gasto em actividades de 

subsistencia tambem o são. Os saberes técnicos dos reformados são na agricultura 

um capital valioso e, como referem certos autores"' não 6 de modo algum o seu 

envelhecimento relativo que ditou o fraco desenvolvimento deste sector. 

Assim sendo, o tempo livre, perspectivado na compartimentação horária 

ou em termos de temporalidades não é incompatlvel com o trabalho é, antes, uma 

implicação do trabalho e por isso mesmo encaixa complementarmente na 

arquitectura do emprego, evidenciando apenas uma outra forma de uso pessoal e 

social do tempo, como mais adiante se verá. 

99 ~ l a u d e  Dubar, op. cit, p. 162. 
100 

Veja-se, nomeadamente, Ant6nio Fragata e José Portela, 'Agricultores idosos de trás-os- 
Montes: exclusão e reconhecimento', Análise social, vol. XXV (1 56), 2000, 721-737, 
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CAPITULO X - OS SINAIS DA IDADE E A CONVENCIONALIDADE DA 

ACTIVIDADE NA REMOO COM O EMPREGO 

"Age i s  a very high price to pay for maturity." [Provérbio] 1 

"Vivre, c'est changer du temps en expérience" [Caleb Gattegno] 2 

Se é verdade que todos estamos sujeitos ao fatalismo do tempo que passa, 

não é menos verdade que a idade é o preço a pagar pela experiência. Não é só de 

agora que os provérbios retratam à sua maneira, e consoante as épocas e as 

culturas, o lugar que cabe à idade. E, como a idade é uma característica de 

passagem, marca quem por ela passa, com o estigma das posições sequenciadas, na 

avaliação dos olhares dos outros. 

Provérbio Anglo-saxónico, citado in Age and Ageing, Oxford, 1993. 

Caleb Gattegno (191 1-1 988).  citado in Ci6nicas do seculo XX. 
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Já muito se referiu acerca das convenções sociais que utilizam a idade para 

demarcar posições, estatutos e formas de relação entre indivíduos. A conexão entre 

idade e formas de actividade é também um indicador da alteração ou da passagem 

entre estatutos. Percebe-se, ainda, que não seja, obviamente, a idade em si a estar 

aqui em causa, mas aqueles limites a que já se chamou "idades de demarcação" 3 

na assimilação classificatória dos indivíduos a certas categorias mais de base 

económica e social do que cronológica. Estes limites polarizam-se, no extremo, em 

torno de dois conceitos, que independentemente do sentido corrente, dão origem a 

duas categorias distintas, antagónicas: "mais jovens" e "mais velhos". No universo 

dos trabalhadores de idade que abordamos, apenas temos "velhos" e "menos 

velhos" ou a caminho de se tornarem. A leitura do estado etário é, no entanto, um 

exercício fútil, enquanto não circunscrevermos com rigor as tendências manifestas 

em se posicionar face à idade que se tem e aquela que os outros nos atribuem. Foi 

precisamente esta preocupação que nos levou a sondar a coerência das condutas 

sob acção das condicionantes ambientais, das quais sempre relevamos o contexto 

sócio-laboral como envolvente privilegiada de análise. 

Verificamos que os dados relativos à idade entram, normalmente, na 

manipulação do estado e da aparência e estão, para além do mais, em consonância 

com as "percepções de s i "  no jogo social, isto é, de acordo com as regras 

percepcionadas no jogo da classificação social. Sem que tal resuma, no essencial, 

as estratégias manifestas no "lidar com a idade", evidenciam, porém, que para além 

da eventual influência das questões ligadas à idade em si, se percepciona 

difusamente o peso de um ambiente pouco favorável ao enaltecimento dos sinais 

da idade. Seria um facto inócuo se não representasse uma dificuldade acrescida de 

Utilizando a expresslo com a finalidade de aferir um limite a partir do qual existe 
investimento e custo, Alfred Sauvy interroga-se sobre limites cronológicos de vida precisos. Cf. 
Alfred Sauvy, "lnfluence des ages de démarcation, jeunesse et vieillesses", em Couts et valeur 
de Ia vie hurnaine, op. cit. 
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se ser reabsorvido pelo sistema de emprego4; dilema maior nas situações de perda 

de emprego depois de um já longo percurso no activo. Com efeito, todos os 

agentes intervenientes no processo estão conscientes de que a idade é relativa, mas 

a idade que se tem não o é, nem o poderia ser. Sabendo que reverte num indicador 

seguro para os outros nos avaliarem a apetência em manipulá-la é grande. Na sua 

valência social, sabemo-lo, a idade é relativa ao contexto cultural e ideológico que 

condicionam as noções de validade comparativa. Sendo na comparação dos sinais 

que as avaliações se realizam, os indícios que o tempo deixa depositados em nós 

nunca são evidentes. Por isso mesmo, toda a tentativa de parecer incorpora uma 

concepção da ordem social e do nosso lugar posicional na mesma mas, mais ainda, 

do lugar promocional a que se aspira. 

1. As visões, acepções e manipulações da idade dos trabalhadores 

Não é necessário relembrar o que dissemos relativamente às 

representações naturais e "natularizantes" decorrentes dos processos de 

legitimaçáo relativos à questão da idade. Como se viu, a idade, e ainda mais as 

categorias de idade, são uma noção relativa: cada sociedade dá as suas definições 

de juventude, de adulto e, correlativamente, de velhice também5. Apesar disso, na 

métrica do vivido que socialmente nos identifica, as cifras do tempo indicam em 

nós um ranking de posicionamento no processo de decrepitude ou perante o 

desgaste que ligamos indiscutivelmente ao tempo. Defendemos que esta 

observação adquire uma particular acuidade quando, além das visões globais da 

existência, se intercala nela a relação de trabalho. 

Cf. Xavier Gaullier. "Quel avenir pour les salariés âgés", Futuribles, n0136, Outubro, 1989. 

Vidé nomeadamente Xavier Gaullier, I'avenir à reculons, op. cit., pp.199 e segs. 

4 77 
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Característica peculiar que, simultaneamente, aproxima e distancia 

genuinamente no todo geracional, indivíduos em função de um tempo comum de 

vida que partilham6, a idade reporta-nos tai~ibém aos processos de categorização 

social. Poucos atributos haverá, a par do sexo e da idade, que pautam tão 

intrinsecamente uma condição de existência. Na ausência de quadros teóricos 

tangíveis capazes de suportar a análise global dos dados, cremos que é ainda 

importante pensar-se a relação com o trabalho nessa própria condição de 

existência; não fosse a relação de trabalho uma relação vital ou, se preferirmos, 

uma condição de vida. Como já o demonstramos, e embora apenas centrados nas 

faixas mais velhas, assim é percebida pelos indivíduos. Haverá, então, algo de 

fundamental na percepção da idade para que com ela se contorne o problema da 

classificação para o trabalho. Cabe perante isso procurar-se lhe discernir o sentido. 

1. I .  A idods, o corpo s o opordncio 

Talvez sob o efeito de uma imposição cada vez maior da imagem do  corpo 

como suporte da ideologia de sucesso e da juvenilidade - ou da própria 

necessidade de aprovação social que se transferiu para uma provação na aparência 

-, joga, actualmente, nas preocupações quotidianas em sociedade, um controlo 

sem paralelo da imagem de ri7. O corpo como estandarte de vitalidade ou de via 

para o sucesso deverá hoje ser dominado com destreza para não deixar 

transparecer a incrustação dos anos. E esta a percepção que colectiva e 

Como já foi referido, esta é uma tese exposta, particularmente, por Karl Mannheim. Cf. Le 
probl&rne des g&n&rations, op. cit. 

Alguns trabalhos assim o atestam, as transformaç6es da nossa relação com o corpo caminham, 
muito provavelmente, a par com a autonomização da esfera privada e com a importancia 
crescente do individualismo. Não cabe aqui procurar-lhe as origens, mas tão-somente 
reconhecer que este t ipo de mudança é, em boa medida, um corolário da ideologia juvenilista 
e individualista nos valores do tempo presente. Veja-se a porpósito, Christine Detrez, La 
construction sociale do corps, Paris, Seuii, 2002. 
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subconscientemente se gerou. A apreensão das regras do sistema é inerente ao 

lugar dos actores, sendo que o posicionamento no trabalho, como no palco da vida 

quotidiana, denúncia atenções diferentes em ocultar o peso dos anos. 

A nossa relação com o corpo transformou-se ao longo de séculos, a tal 

ponto que na apreciação de Martine Fourrier, este "tornou-se um emblema de s i  

próprio e um revelador dos nossos limitesws. Particularmente válido no que 

respeita aos estereótipos da idade, a leitura e interpretação sintomatológicas do 

corpo converteram-se numa forma de avaliação creditada de onde se inferem 

limites e limitações mais do que potencialidades latentes. 

Na mutação dos constrangimentos e das mentalidades, o corpo passou a 

ser, compreensível e legitimamente, um objecto de investimento material e 

afectivo e um meio de "apresentação de si". Numa imposição crescente da 

9 
presença corporal, na esfera pública , sob a égide de valores individualistas e 

hedonistas, o corpo físico tornou-se signo de privatização dos gostos e de culto que 

Jean Baudrillard tão prontamente realçou na ideologia característica das sociedades 

de consumolO. Mas o corpo é também a exaltação do registo pessoal que releva da 

condição de vida. Com efeito, num registo tão subtil quanto ambíguo, enfatizou-se, 

na significação da aparência, a valência pessoal e o gosto pessoal. Funcionando, 

simultaneamente, sob o primado do conformismo social e das regras de 

distinção1', nada de mais óbvio do que a veiculagão de uma identidade ou de uma 

comunicação de pertença pela aparência. O ressurgimento do corpo como matéria 

de expressão escultural e registo primário onde se incrustam os mais elementares 

Mart ine Fourrier, "Le corps, emblhrne de  soi", Sciences humaines, no 132, nov- 2002, pp. 22- 
2 3 .  

André Rauch, "Parer, paraitre, apparaitre. Histoire de Ia présence corporelle", Ethnologie 
Française (número Apparence), XIX, 2 ,  1989. pp. 145-1 54.  

l0 Cf. Jean Baudrillard, A sociedade de consumo, Lisboa, Edigões 70, 1981, pp. 158-1 76.  

l1 Cf. Jean Maisonneuve, "Remarques sur I'apparence et sur Ia ritualité aujourd'hui", 
Ethnologie Française, XIX, 2 ,  1989, pp. 102-1 06 .  
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sinais identitários deixa a noção de ser um meio de imposição de uma presença, 

pertença e distinção. Integrando-se assim, por via corporal, a significação das 

valências pessoais, difunde-se hoje uma representação do corpo como a denotação 

objectiva das possibilidades diversas que os indivíduos apresentam. 

Não ignoramos que o que é geral carece de relativização. Estas regras são 

interiorizadas de maneira diferente consoante o meio socioprofissional. Há, por 

assim, dizer uma depreciação natural e visível no corpo físico - a que chamamos 

desgaste - e uma representação do desgaste associado à idade que nem sempre 

coincidem. Convém reter que o desgaste profissional, algo contrastado de uma 

profissão para outra, é dificilmente separável do desgaste geral e ainda menos o é 

nas representações dado que a fusão é total. 

Admitindo estes pressupostos, a idade estaria entre os factores mais 

evidentes de vitalidade ou, inversamente, de decrepitude assinaláve~'~. Nos juizos 

que se produzem de forma automática, ou na leitura dos indícios fisiológicos do 

corpo, revemos muito do que se disse na primeira parte acerca sobre a conjunção 

entre requisitos de empregabilidade e avaliação posicional para o desempenho. Se 

a empregabilidade, tal como a definimos, passa por parâmetros e requisitos de 

aceitação para a prestação de trabalho no quadro do emprego, sobre os quais se 

convencionou a admissibilidade, então as percepções da sintomatologia da idade 

na sua inscrição corporal deverão deter um papel apreciável. Ainda que não seja 

taxativamente o caso, sabemos que muitos dos requisitos de empregabilidade se 

fundam amplamente na aparência e, mais do que ela própria, a noção de que a 

aparência conta é, por s i  só, suficiente para justificar a atenção que tão 

afincadamente lhe é dispensada em certas situações concretas. Isto, porém, traduz 

l2 Noç6er como fertilidade, actividade, inactividade ou até mesmo níveis de produtividade, 
ajuízam-se frequentemente pelos indícios que o corpo revela. Não que a correspondência seja 
evidente, que não é de todo, mas porque remete para uma forma de funcionamento imediatista 
e estereotipado que serve a interacção. 
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uma dimensão diferente da "idade técnica" e da "idade económica", propostas 

pelo investigador ~erkoff ' ) .  Efectivamente, perspectivada a nível das 

representaçóes, a idade é essencialmente um produto social estereotipado na 

medida em que, como o explicitou Maria da Graça ~idarra", uma representação 

"sofre a influência das diversas condições sociais". Ela integrará, neste preciso 

sentido, uma projecção intuitiva sobre a vitalidade ou o enfraquecimento do corpo 

e o desenvolvimento das capacidades. Daqui decorre a importância que 

concedemos à idade que os indivíduos se atribulem independentemente daquela 

que, de facto, têm. 

A preocupação de i ludir as marcas de envelhecimento, ou simplesmente 

da idade, entra num jogo complexo que não visa exclusivamente a aceitação no 

campo laboral, pois prende-se com uma conformidade sócio-ideológica mais 

abrangente e uma necessidade de aceitação igualmente mais ampla nas vivências 

sociais. O facto é que a tendência normal em mentir-se sobre a idade, transporta 

consigo um significado de resposta normativa a circunstâncias ambientais 

propiciatórias de manipular a idade. 

Mentir acerca da sua idade é ainda uma das maneiras mais óbvias de 

contrariar o envelhecimento ou, de forma mais lata, o decurso do tempo, quer seja 

para se rejuvenescer quer seja para se envelhecer. Com efeito, se não fosse a 

preocupação de se contornarem os requisitos de emprego ou, se preferirmos da 

natureza do trabalho, qual seria a necessidade de "mentir" com esta regularidade 

sobre a idade, com uma diferença tão considerável como aquela que se regista 

entre certas ocupaçóes? 

l3 W. H. C. Kerkoff, 'Pays-Bas: les travailleurs vieillissants A Ia croisée des chemins" ..., op. cit. 

l 4  Maria da Graça Amaro Bidarra, "O estudo das representações sociais: consideraçóes teórico- 
conceptuais e metodológicas, Revista Portuguesa de Pedagogia, 1986, pp. 369-390. 



Capítulo X 

7.2. ldods ds facto s idade otribu/do 

Existe uma idade referencial que nos situa no tempo e uma que nos situa 

na relação com os outros. Nos jogos de representações pessoais, foi-nos dado 

sondar a imagem etária que os indivíduos acham que os outros lhe atribuem, ou 

seja, a idade social percepcionada e não a idade efectivamente atribuída pelos 

outros15. Apesar da presente investigação incidir apenas nos trabalhadores com 

mais de 45 anos, como se explicitou na parte metodológica, encontramos 34,2°/0 

de casos que, em consciência ou por estrategia posicional, se atribuem menos 

deste limite e 59,7°/o que se dão uma idade inferior àquela que na realidade têm. 

Cremos que a dessincronização das idades é um aspecto demasiado revelador para 

ser negligenciado e merece, por s i  só, que nos detenhamos algo mais 

pormenorizadamente sobre esta questão. 

Operatoriamente, como já o referimos antes no presente trabalho, optamos 

por realçar três vertentes contidas na idade social. Parte da identidade que nos liga 

ao tempo passa pela idade que n6s próprios reconhecemos denotar (idade 

subjectiva ou idade categoria1 de identidade - 1.c.1.)'~. A idade objectiva de 

registo civil, por sua vez, prende-se com um acto formal no averbamento de 

ocorrência de nascimento - acontecimento fundador de direitos essenciais na 

comunidade nacional de pertença (Idade objectiva de estado civil - I.E.C.). A 

percepção que temos sobre o tempo de vida que os outros nos dão é também um 

dado subjectivo da experiência de interacção e de comunicação que se forma e 

fundamenta nos contextos (idade subjectiva atribuída relaciona1 ou simplesmente 

l5 Em rigor, não podemos efectivamente dizer tratar-se da idade que os outros lhe atribuem já 
que esta resulta das declarações e impressões do próprio entrevistado para consigo próprio. 
Todavia, cremos que existe, salvas justificadas excepções, uma bastante correcta percepção 
daquilo que os outros nos dão em termos de idade. 

l6 Em termos de tratamento, para os casos em que não se atribui qualquer idade, partiu-se do 
princípio que coincidia com a que tinha. 

482 
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idade subjectiva relacional - I.S.R.). Resta ainda referir que tais vertentes se 

relacionam entre s i  e deverão ter todas elas, a justa importância na definição 

identitária de cada um. 

Era, pois, necessário confrontar os valores e apreenderem-se novos factos 

procurando, assim, estabelecer similitudes de variação, que importa sumariar 

desde já. Uma primeira constatação diz respeito ao facto da idade subjectiva de s i  

próprio (ICI) se desviar em média menos 4, 96 anos da idade objectiva e esta ser 

superior também à idade que o próprio considera ser aquela que os outros lhe 

atribuem (ICR), que se afasta apenas menos 3,88 anos1?. Estamos, relembremo-10, 

perante representações da idade de s i  próprio inteiramente subjectivas que 

confirmam estratégias posicionais num sentido do rejuvenescimento. Quando 

procuramos as particularidades e regularidades deste desvio, atendendo-se às 

variáveis de caracterização e, particularmente, às de relação com o trabalho, 

observa-se uma variabilidade entre sexos e grupos de idades digna de registo. Mas, 

uma vez mais, é a categoria profissional que dá conta de comportamentos muito 

similares. 

Quadro 45. Média dos desvios de idade objectiva e atribuída por sexos em cada 

escalão etário 

Classes etária De 45 a 50 anos Mais de 50 anos 
I 

l7  A visão dos outros parece refrear ou  atenuar a tendência para se 'rejuvenescer", mentindo 
sobre a sua idade. Com efeito, sendo ambas idades subjectivas, cumprem a mesma função, 
reforçando mutuamente a estratégia de distorcer a idade no  sentido do  rejuvenescimento. 
Ponderando os dois desvios subjectivos, vemos que em média os indivíduos se atribuem, regra 
geral, menos 4,4 anos d o  que aqui lo que realmente têm. 

Sexos H 
Desvios de idade declarada 

D Idade subjectiva identitária -ICI 

D Idade subjectiva relaciona1 -ICR 

Idade objectiva de estado civil - IEC 

M 

-4,03 

-3,02 

47.20 

Total 

-5,54 

-4,16 

46,99 

H 

-4,75 

-3,67 

47,10 

M 

-5,29 

-4,15 

57.93 

Total 

-5,07 

-4,46 

56.94 

-5,20 

-4,27 

57,53 
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Mesmo analisados por parcelas populacionais mais homogéneas, a 

tendência de declarar uma idade mais jovem mantém-se em todas elas, deixando 

claro tratar-se de uma tendência generalizada e não apenas localizada em algum 

grupo específico. Contudo, as mulheres mais novas e os homens mais velhos 

constituem os sub-universos onde os valores são mais elevadosí8; o que, 

compreensivelmente, é expressão de situações contextuais distintas, para homens e 

mulheres nomeadamente perante o empregoí9. Contudo, mesmo tomada a questão 

no seu sentido geral, verifica-se que é no mínimo raro a coincidência destas 

idades. 

7.3. Hs d/ferenc/ogões sobre os "mon/pulogóes consc/enres" do /dode. 

A sincronia entre anos de facto e sinais de idade que, de acordo com a 

avaliação do próprio lhe correspondem, acontece apenas para 34,7% dos casos. 

Mas, mesmo sendo mais raro, o artificio mental que engendra este tipo de desvio 

pode, por qualquer razão, tender em sentido contrário, ou seja, situações de se 

pensar a s i  próprio com mais idade do que aquela que efectivamente tem. 

Frequentemente, a opinião do próprio é reforçada por aquilo que refere que os 

outros acham sobre ele, pelo que a distribuição recolhida como idade subjectiva 

relaciona1 segue a mesma tendência das declarações relativas à Idade subjectiva 

identitária. Esquematizando-se os enviesamentos relativos às declarações e idade 

factual, temos que: 

l8 E facto que tambem as medidas de variabilidade ou de dispersáo interna nestas categorias as 
distingue em termos de homogeneidade. Veja-se o anexo VIII .  

l9 Estas constata~ões tomam por base as médias globais pelo que encobrem vdrias 
disparidades. 
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Figura 10. Distribuição da Idade Subjectiva Relacional para cada categoria de Idade 
Subjectiva Identitária 

$2.4 % + novos 

+ novos 12.3 % rnssrna idade 

5.4 % + velhos 

Idade Subjectiva Identitaria ICI 

7 % + novos 

a mesma , 42.0 yó mesma idade 
idade 

7.3 % + \relho.; 

Idade Subjectiva Relaciona1 ICR 

+ velhos 3.5 % 
/ 

24.4 % + no\tos 

- 22.2 % rnesrna idade 

De acordo com o quadro de ocorrências anterior, há uma possibilidade em 

duas de um entrevistado se rejuvenescer dando-se uma idade mais jovem e, 

simultaneamente, de julgar que uma qualquer outra pessoa também lhe dá menos 

idade. De facto, a probabilidade de um trabalhador se atribuir uma idade mais 

jovem do que aquela que tem e esta ser confirmada, em sua opinião, por outra 

pessoa é de 0,51, enquanto que a probabilidade que se atribua uma idade mais 

avançada do que aquela que na realidade tem e esta seja igualmente confirmada 

por terceiros, é apenas de 0,019. Cremos portanto, que, de forma sistemática, um 

indivíduo em cada dois - consciente da valência social da idade - se atribui 

menos idade do que aquela que tem, justificando a sua representação por uma 

opinião coincidente por parte de terceiros. No diagrama anterior, impressiona 
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particularmente a sentido da similitude dos valores da idade identitária e da idade 

relacional, como se a noção que o próprio forma sobre a avaliação dos outros 

acerca da idade dele fosse ou um barómetro de posicionamento ou "a prova" que 

demonstra a veracidade da sua representação etária de s i  próprio. Por outro, é 

ainda notável a insignificante expressão dos que se consideram "mais velhos" do 

aquilo que indica a cifra real de idade objectiva. 

Do ponto de vista da relação com o trabalho que aqui sondamos, as 

categorias sócio-ocupacionais associadas às três principais categorias de 

representação etária do próprio apresentam perfis substancialmente diferentes, 

como seria de esperar. Assim, as ocupações do primário têm mais tendência para a 

sincronia, ao passo que as que se prendem com pessoal administrativo conotam-se 

com indivíduos mais novos do que aquilo que na verdade são. As impressões 

resultam, ao que sabemos, de processos complexos que incorporam conteúdos 

heurísticos organizados e assimilados de acordo com uma trajectória concreta de 

constru~ão pessoal20. Aspectos genéricos que cremos ainda mais relevantes no 

pequeno grupo minoritário que se acha com idade mais avançada do que aquela 

que efectivamente averba e que se prende com marcas de dureza dos percursos. 

E, pois, no contexto profissional, mais do que no palco da interacção 

esporádica e social sem enquadramento laboral que, em virtude de circunstâncias 

detalhadas, os requisitos de idade são necessários ou exortados. Contextos de 

domínio empresarial - no sentido clássico do termo - ou de ideologia pró- 

ima3ética vital à prossecução do trabalho e manutenção da posição, afirmam 

estratégias latentes ou subconscientes de fuga à tirania dos anos. Contrariamente, 

os ambientes ideologicamente mais inócuos, como as fábricas ou os campos 

20 Cf. António Caetano, "forrnac$io de impressões", in Jorge Vala e Maria B.  Monteiro 
Psicologia social, cap. 5 ,  Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 
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agrícolas, por valorização da experiência e da antiguidade, ou por incúria de 

avaliação, prescindem com relativa facilidade da imagem de maior juventude. 

Quadro 46.Média dos desvios de idade objectiva e atribuída por categoria sócio- 

profissional 

Numa primeira observação global, por grupos sócio-profissionais, ressalta 

a noção que quanto mais elevada é a idade real menor são os desvios em termos 

na idade subjectiva declarada. Testemunham também os dados a mesma correlação 

na concepção subjectiva da idade que se verifica a nível global, ou seja, uma idade 

relacional percebida sempre mais baixa. A categoria onde se verifica a maior 

convergência é a dos indiferenciados, por duas ordens de razóes: inclui reformados 

e domésticas e a idade subjectiva tem na sua definição menor influência 

percepcionada daquilo que os outros avaliam. Uma das preocupações que a idade 

acarreta diz respeito aos traços visíveis de vitalidade de acordo com a relação se 

tem com o trabalho em ambientes particulares. Assim sendo, a não sincronia das 

idades social, real e mental confirma algumas suspeitas quanto à procura de 

'conformidade a requisitos de empregabilidade2', de acordo com os contextos de 

exigências e de constrangimento próprios. 

Independentemente da situação ou lugar na profissão, já referimos que é 

próprio da tendência geral atribuir-se menos idade do que aquela que se tem e 

existem circunstâncias propiciatórias que pressionam mais o desvio do que outras. 

21 Como se disse na primeira parte. a empregabilidade tem seguramente uma dimensão 
subjectiva, ou inter-subjectiva, que possa pela avaliação das competências inferidas e 
sobretudo pelas possibilidades de desempenho condicionadas pelo estado de mercado ou 
correlação de forças na esfera económica e social. 

Desvios de idade declarada 

Desvio Idade subjectiva identitaria -ICI 

Desvio Idade subjectiva relacional - ICR 

Média da Idade obj. estado civil - IEC 

Agricultor 
e pes 

-3,63 
-2,94 
55,43 

lib 

-6,52 
-4,92 
50,79 

Pessoal 
serviços 

-5,16 
-3,91 
50,67 

Operarios 

-3.70 
-2,99 
50,46 

Outros e 
Indifer 

-4,75 
-4,21 
56,12 

-4,95 
-3,88 
51,70 
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Recorrendo-se à análise multivariada e, particularmente, à análise de "clusters" 

com base no conjunto das variáveis de caracterização da relação e vínculo laboral, 

chagámos a isolar dois grupos onde os desvios são radicalmente opostos. Um 

primeiro que identificamos, grosso modo, com "empregadas de colarinho branco" 

cuja média de desvio é superior a 6,5 anos (mais novos) e um outro de 

características opostas, algo conotado com trabalhadores "braçais agrícolas, 

pescadores e indiferenciados", com uma média de 3,7  anos. Há empregos mais 

feminizados que outros, mas por si só as variáveis de caracterização individual que 

globalmente mais cavam as distâncias são, por falta de outras, do foro da vida 

profissional e privada. Assim, ao acumular-se simultaneamente uma situação de 

emprego enquadrado, subordinado, não manual, desenvolvido dentro de um 

quadro normativo e com regularidade, uma escolaridade média ou liceal e 

ocupações técnico-administrativas, estão reunidas as condições mais adequadas a 

"ideologia juvenilista" e, por falta de estratégia, ou por estratégia pura, dir-se-á que 

a idade é um "estado de espírito" que só marca quem mentalmente se submeter à 

tirania da passagem dos anos. 

Nesta matéria - e provavelmente em muitas mais -, as representações 

são dominadas por um monocromatismo entre o " jovem e o velho", o "capaz e o 

incapaz" ou o "apto e o inapto". De tal forma assim é que é frequente invocar-se 

uma idade limiar do envelhecimento. E, tomando as respostas na sua globalidade 

verificamos, apesar das naturais discrepâncias, um certo consenso para situar o 

"limiar da velhice" após os sessenta anos. 

1.4. Poro oldm do /dode marco ds declh/o 

Ao sondar-se a questão das representações acerca do envelhecimento, foi 

pedido aos inquiridos para indicarem a idade que, em seu entender, constituiria o 

limiar normalmente invocado como referência mais comum para se poder fixar o 
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início do processo de envelhecimento humano, em sentido genérico22. Tendo em 

conta a globalidade das respostas, verificamos que 15,9% dos inquiridos 

consideram os 60 anos (idade modal) como o marco temporal para datar o início 

do processo de envelhecimento. Apuramos também perante aqueles que facultam 

uma referência que, em média, se considera envelhecer a partir dos 61/24 anos e 

que 79,4% dos inquiridos (97% dos inquiridos no activo) se situam indirectamente 

abaixo do limiar que facultam. Prova por demais evidente de que ninguém, 

principalmente aqueles que ainda se encontram oficialmente em actividade, se 

"acha velho". A noção de que existe um limiar etário a partir do qual o processo se 

torna perceptível abrange ainda cerca de 80%, enquanto para l l , lO/o  dos 

indivíduos tal situa-se fora de qualquer referência de idade2'. 

Quadro 47. Idade em que se considera iniciar-se o envelhecimento 

De acordo com o indicador construído "seu estado categorial" (SEC), mais 

de metade dos respondentes consideram que se começa a envelhecer antes dos 

sessenta anos, mas apenas menos de 15% se considera já ter ultrapassado o limiar 

que cita para o efeito. Os quadros categoriais pelos quais se tipifica a idade sempre 

arregimentaram, compreensivelmente, o entendimento que se tem relativamente ao 

estado de envelhecimento a que se encontra associada. As impressões implicadas 

na representação de "ser-se velho" ou novo ligam-se a estereótipos de "idade" e de 

"experiência" e remetem para diferenciações geracionais, ou seja, fórmulas 

comparativas de avaliação de estados situacionais diferenciados em que, 

22 Veja-se a pergunta 67 do questionário em anexo (Anexo IX).  
23 

As não respostas e os que não se pronunciam atingem 1 3 , 7 % .  

50 
anos 

12,O 

27,2 

45 
anos 

3,5 
152 

Antes do 
N a s c i m e n t d 0 ~ 4 0  

5 7  

5 7  

55 
anos 

6,5 
33,8 

Antes 

2 3  

8,O 

40 
anos 

3,7 
11,7 

60 
anos 

17,4 

51,2 

65 
anos 

16,2 

67,4 

70 
anos 

12,4 

79,8 

+75 
anos 

13,7 

933 

Nunca 

6,5 
100,O 
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forçosamente, a relação com a actividade entra a par da relação com a debilitação 

física e mental. O desempenho de uma actividade atesta para o próprio indivíduo a 

sua frontal oposição ao processo. A actividade relegaria, assim, o limiar da velhice 

para lá do natural ou do que tacitamente se convenciona nas diferenças da idade. 

Também aqui, ao reportarmos ambos os indicadores à idade real e à idade 

atribuída verificamos uma similitude dos valores e dos desvios de acordo com o 

que já tínhamos anteriormente assinalado. Contudo, são os trabalhadores 

indiferenciados, reformados e ou trabalhadores eventuais que denotam a noção de 

envelhecimento mais tardio, isto é, concretamente, para além dos 66 anos. 

Quadro 48. Idade de envelhecimento e desvios reais e subjectivos, por categoria sócio- 

profissional 

Ao ter-se em conta o desvio categoria1 (desvio observado entre as idades 

IEC e a ILE), uma primeira observação diz respeito ao maior desvio perante o limiar 

Desvios d e  idade declarada 

Média das idades limiar de envelhecimento-ILE 

Média da Idade obj. estado civil - IEC 
24 

Desvio Categoria1 

Desvio Mental e f?elacionalZ5 ou Subjectivo 

de envelhecimento dos indiferenciados que por natureza mais velhos. Uma 

segunda constatação corrobora o sentido dos desvios que já anteriormente se tinha 

registado perante a declaração e tratamento da idade subjectiva e é relativa ao 

lib 

60,44 

50,79 

9,65 

15,37 

facto das categorias agrícolas e operárias terem mais a noção de proximidade do 

limiar de envelhecimento. Uma outra ainda, ao consideramos as diferenças em 

relação à idade real e atribuída (identitária e relacional), verificamos que os 

desvios oscilam entre os 9 anos (agrícolas) a os 15 anos (profissões liberais). 

Pessoal 
serviços 

61,59 

50,67 

6,16 

15,46 

24 Diferença entre a média de SEC e ECA (sintetizados nas linhas anteriores do quadro) e a 
média das idades dos trabalhadores em cada grupo socioprofissional. 

25 Diferença entre a média das idades ICI e ICR a média de SEC em cada grupo. 

Agricultor 
e pes 

61,25 

55,43 

5,82 

9,11 

Operarios 

59,66 

50,46 

9,2 

12,55 

Outros e 
Indifer 

66,20 

56,12 

10,08 

14,56 

61,25 

51,70 

9,55 

13,97 



Capitulo X 

Homens e mulheres distanciam-se também distintamente do limiar de velhice. 

Enquanto, os homens consideram que esse limiar se situa em 60,2 anos, as 

mulheres reportam-no aos 62,63 anos, com um desvio real tanto mais cavado entre 

eles se tivermos em conta que homens entrevistados têm uma média de idades de 

52, 3 anos e as mulheres de apenas 50.9 anos26. Em termos subjectivos, os homens 

posicionam-se cerca de 12 anos abaixo do limiar de envelhecimento e as mulheres 

cerca de 17 anos27. Mas, se consideramos comparativamente certos grupos 

profissionais de homens ou mulheres, verificamos que os resultados se distanciam 

ainda mais, atingindo 18,55 anos nas mulheres empregadas nos serviços de pessoal 

e 1 1,2 entre o universo masculino de operários. 

Cremos, deste modo, legitimamente, poder deduzir que cada indicador de 

avaliação subjectiva acrescentado releva de um maior desvio face ao limite tido 

como marco de envelhecimento, e isto, principalmente para as profissões cuja a 

representação imagetica da idade se afirmou como factor decisivo de acesso e 

manutenção do emprego. Testamos no capítulo anterior a uniformidade das 

respostas perante o sentido conferido ao trabalho e ao emprego. Verificamos agora 

que esta mesma variável, ao mesmo título que a forma de relação com o trabalho, 

diferenciam significativamente os indivíduos perante as noções subjectivas de 

envelhecimento. Dito de outra forma, a concepção subjectiva e categorial de idade 

é tanto mais refractária à ideia de envelhecimento quanto mais a situação perante o 

trabalho for definida por requisitos técnico-relacionais e exigências de imagem 

pública atestando, por isso, que o estado categorial de idade (ou de 

envelhecimento) é o resultado não propriamente da idade que se tem mas sim do 

26 O u  seja, um desvio factual de 7,9 anos para os homens e de 11,73 anos para as mulheres. 

27 Resultado da média dos desvios com a idade identitária e relaciona1 perante cada limiar 
subjectivo de envelhecimento. 
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lugar e da natureza do trabalho28. A rejeição da velhice e do envelhecimento não 

traduz necessariamente a rejeição das pessoas de idade nem a refutação dos seus 

problemas específicos. Com efeito, as categorias de envelhecimento que 

construímos em nada alteram a conformidade das repostas perante os estereótipos 

mais comuns que se veiculam ligados à idade avançada e apenas denotam uma 

exposição diferente dos activos às contingências da mudança, nomeadamente, 

quanto ao que perspectivam para s i  A elaboração de projectos de 

retracção activa ou de aspiração a uma pensão apresenta, nos trabalhadores se 

concebem como "para além da idade-marco de enve~hecimento"~~, uma mais 

evidente definição. 

2. Aspectos de diferenciação etária e sua interpretação 

A diferenciação etária, natural num primeiro momento, pode induzir 

diferenciações sociais como consequência das maneiras de se encararem os 

patamares de idade. A progressão na idade está ligada uma condição sempre 

renovada, que na primeira parte destacamos: a relação com a actividade e o estatuto 

dela decorrente. A par das representações da idade, há também uma forma de 

encarar a relação da idade com o emprego. 

'* É facto que a variagão das situaç6es de trabalho, dado a fraca representatividade estatística 
de algumas, não puderam ser todas elas testadas. No entanto, globalmente analisados por 
sector profissional, o sentido de associação dos dados não deixa dúvida. 

29 Assim, nos trabalhadores que se categorizam como tendo j6 ultrapassado a idade t ido por 
início do processo de envelhecimento, as diferenças nas respostas dadas, por exemplo, à 
pergunta 70, seguem com rigor a distribuição geral. Já as perspectivas face à reforma e à 
inactividade apresentam alguma preocupação em melhorar o seu bem-estar e libertar-se dos 
constrangimentos laborais. 

30 Categoria obtida tendo em conta a idade real e a que o próprio faculta para inic io de velhice 
que anteriormente designamos por SEC. 
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A relevância das representações sobre a idade advém, muito, do facto de 

lançarem luz sobre aspectos implícitos na diferenciaçáo entre as gerações que 

partilham o mesmo tempo. As inequidades são, sobretudo, uma consequência do 

normal funcionamento nos sistemas de interacçáo. Também na apreciação de 

Claudine Attias-Donfus, "a imprecisão da noção de idade e da sua medida foram 

frequentemente postas em evidência nas monografias, tendo-se relevado as 

contradições entre a representação da idade e a prática quotidiana das paridades ou 

disparidades de idadew3'. Os fundamentos da prática quotidiana asseveraram a 

diferenciaçáo do emprego do  tempo, do valor da idade e do seu estatuto. Com o 

evoluir dos anos, o emprego que se faz do tempo útil é contrastado, mas as 

expectativas sobre o futuro próximo e a actividade a desenvolver também o são, 

inevitavelmente. 

Como se viu, as visões do trabalho e do que dele se espera, são efectiva e 

geracionalmente contrastadas em função de certas circunstâncias de enquadramento 

onde se incluem valores e aspirações. A idade só veio clarificar que as gerações não 

reúnem as mesmas condições de usufruir das contrapartidas do trabalho nem das 

mesmas regalias no emprego. Na perspectiva do emprego, a idade diferenciada é 

uma forma de representação daquilo que são normas de acesso regulado e uma 

valoraçáo desigual. Mas é mais o emprego que nos diferencia pela idade do que o 

contrário. Os trabalhadores entrevistados parecem estar muito cientes disso, ao 

manifestarem um entendimento exacto de quanto jogam, social e laboralmente, as 

representações acerca da idade. Se, para trabalhar, qualquer idade serve e a única 

restrição é a condição física, já na procura de emprego enquadrado percepcionam a 

nítida interferência de factores intervenientes cuja natureza Ihes escapa. 

31 Cf. Claudine Attias-Donfus, Sociologie des g6n6rations ..., op. cit., p. 95. 

493 
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Chegamos pois a um ponto fulcral no entendimento da influência da idade 

sobre as atitudes e o próprio entendimento das questões profissionais quanto a 

diferenciação que estas introduzem. É sobejamente compreensível que, as variáveis 

qualificantes como o são a profissão e a escolaridade dos indivíduos, fomentem 

aspirações que se caracterizam, no essencial, pelas suas divergências de formação. 

Ao completarem-se os quadros circunstanciais, podemos ler que a realidade da idade 

não pode ser considerada à margem dos constrangimentos situacionais que ditam 

certas inseguranças perante o caminhar nos anos e suscitam a estratégias activas de 

construir algumas vantagens futuras assim como ponderar a gratificação diferida que 

o tempo de trabalho lhe proporciona. 

Desde já, compreendemos que o evoluir na idade não é - nem poderia ser 

- globalmente percepcionada como um facto negativo, independentemente da 

posição e da relação sócio-profissional e habilitacional que faculta aos indivíduos 

recursos substancialmente contrastados. No geral, e dada a informação de que 

dispomos, as percepções do emprego e das oportunidades de realização variam 

pouco com a idade. O que muda, sim, é a percepção das oportunidades da idade e, 

salientemo-lo também, a forma como se vêem as oportunidades ao longo da idade 

qualquer que seja o domínio das qualificações. 

A representação da idade evidenciou estratégias próprias de se lidar com a 

passagem do tempo e os indícios dos anos. Na percepção que os trabalhadores têm 

das "pessoas de idade" e daquilo que a idade influi no desempenho, vislumbram-se 

os contornos dos seus receios de envelhecer, mesmo se esta preocupação s6 é 

explicitamente assumida por cerca de 13% dos entrevistados. No entanto, a maior 

parte (56,6%) entende que se torna extraordinariamente difícil de arranjar trabalho 

após os 50 anos; limiar simbólico que parece ser de desencanto na procura activa de 
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32 trabalho que joga, por certo, na construção do envelhecimento social. Mas como 

se prefigura a continuação no emprego? 

2.2. lmportdnclo otrlbuldo O ldode no vldo corrente e no emprego 

As circunstâncias diferenciadas perante a subsistência e nas perspectivas 

de realização, fazem do domínio da actividade e do exercício profissional o campo 

onde a idade tem particular importância. Mas o reconhecimento da influência e da 

importância da idade nas suas consequências pessoais depende, porém, de factores 

nem sempre tipificáveis à luz de um inquérito articulado em perguntas semi- 

directivas. Quando confrontados com a importância da idade para o emprego e as 

situações de vida em geral, as respostas apresentam uma variação diferente do que 

se reconhece para os outros e para s i  próprio. Julga-se que a idade prejudica 

sempre mais os outros do que no caso pessoal. Contudo, verbalmente, a 

importância é ainda bastante reconhecida. Nas situações em que não o é, 

apresenta-se como uma pura estratégia de mostrar que não afecta. Ora até que 

ponto isto não se enquadra nos valores de que anteriormente falávamos que 

33 pressupõem mostrar-se, precisamente, não subjugado ao jugo da idade . 

A importância da idade na vida corrente em geral, é avaliada por 26,3% 

dos inquiridos como sendo muito importante, subindo este valor para 35,i0l0 na 

32 E pelo menos o patamar que alguns estudos apontam a partir do qual recrudescem as 
oportunidades de emprego. Efectivamente, quer OS dados de desemprego regionais quer 
nacionais, em termos de duração, traduzem uma maior propensão para o desemprego de longa 
duração dos trabalhadores mais velhos para quem a pensão de reforma e pré-reforma constitui 
das aspirações mais evidentes para se manterem. Veja-se nomeadamente, para o caso do seixal, 
Maria Teresa Rosa, Maria Fortunata Gonçalves e Paula Ferreira, "Os desempregados de longa 
duração no concelho do Seixal: perspectivas de reintegração e expectativas face ao futuro", 
Organizaçdes e trabalho, no 23, 2000, pp. 13-32. 

33 Esta atitude detém, também ela, um significado 'de mentira" que devemos esclarecer. A 
importância relativa atribuída à idade assim com a sua capacidade de ser tida em conta em domínio 
específicos como no campo laboral. 
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esfera restrita do emprego. A mesma ilação comparativa se retira tendo em conta as 

opiniões pela negativa, ou seja, 14,7% consideram que raramente ou nunca 

apresenta qualquer importância no geral e 13,0°/~ no emprego. Não é de estranhar 

que se avalie como mais importante a sua manifestação perante o emprego dado os 

constrangimentos a que se sabe estar sujeito. 

Quadro 49.Grau de import%ncia atribuído à idade no geral e no emprego 

Apesar da realidade ensinar que os constrangimentos da idade são 

diferentes para homens e mulheres, esta variável introduz uma variabilidade 

praticamente nula quanto ao tema focado, sendo para o efeito, os grupos de idade 

constituídos mais reveladores de uma diferenciação. Pelos resultados, é notório 

que a maior importância atribuída à idade ascende com as gerações mais novas, 

estando em consonância com muitos dos valores emergentes no plano social. 

Grau de importância 
Muitas vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
NsINr 

Total 

Quadro 50.Grau de importancia atribuído à idade por sexos em cada escalão etário 

Na generalidade 
26,3 
51,5 

7,6 
6,9 
7,8 

100,O 

No emprego 
35,7 
45,O 

7,3 
6,O 
6,O 

100,O 

Classes etárias 

Sexos 
Muitas vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
NslNr 

Total 

De 45 a 50 anos Mais de 50 anos 
Total 
38,5 
45,9 

6,6 
5,2 
3,8 

100,O 

H 
38,9 
44,7 

6,8 
5.3 
4,2 

100,O 

H 
32,O 
41,7 
10,9 
8,6 
6,9 

100,O 

M 
38.1 
47,2 

6,3 
5 , l  
3,4 

100,O 

M 
32,5 
47,4 

4,4 
4,4 

11,4 
100,O 

Total 
32,2 
43,9 

8,3 
6.9 
8,7 

100,O 
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A semelhança de outras análises34, as interrogações relativas A idade 

atribuem à realização, ao desenvolvimento das capacidades e à protecção sócio- 

laboral um papel que deverá ser ponderado de forma diferente entre gerações, ou 

seja, pela sua importância relativa. A semelhança do que acontecia acerca da 

"mentira relativa da idade", são os agricultores que menor grau de importância lhe 

atribuem e, em contrapartida, os empregados de escritório e de serviços os que 

mais a valorizam. Considerando que, em conjunto as categorias de recolha, 

"algumas vezes" e "muita importância", somam sempre mais de 80% das respostas 

efectivas, cingimo-nos apenas aos que consideram ter "muita importância" e aí 

verificamos que, apesar da dispersão, os indiferenciados e empregados dos serviços 

se manifestam no sentido do reconhecimento da importância da idade. Fruto de 

posições profissionais mais confrangedoras quanto aos efeitos da idade, a 

coerência dos resultados entre perguntas não coloca dúvidas. A motivação, 

também ela diferencial, é que apresenta alguns aspectos dignos de nota numa 

leitura cruzada com a perspectiva etária. 

9.3. visões do mot/vogóo segundo o idode e o preocupo(õo de snvdhecer 

Antes de tomar consciencia da noção de que há uma idade para o trabalho 

e uma outra para descansar, formulam-se conjecturas de envelhecimento. O 

trabalho e o exercício da actividade não poderiam ficar de fora; há uma idade para 

o trabalho e para o emprego. Globalmente considerado, o conjunto dos 

entrevistados situa o pico motivacional perante a actividade por volta dos 30-35 

anos, o que parece convergir para os resultados apontados por algumas teorias 

34 Veja-se, nomeadamente, Genoveva Calváo Borges e Maria Leonor Pires, "Escola, trabalho e 
emprego", in José Machado pais ícoord.), Gerações e valores na sociedade portuguesa 
contemporânea, Lisboa, Secretaria de Estado da Juventude, 1998, pp. 251-31 8. 
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motivacionais produzidas até 2 presente data35. O entendimento da regressão 

motivacional pode ser interpretado como um sinal de decrepitude. E, muitas vezes, 

assim é, pouco importando o que motiva esse esmorecimento motivacional. 

A noção de que o envelhecimento é temível, principalmente para os que 

manifestam maior desprotecção ou menores recursos para garantir uma 

continuidade de vida com qualidade, confirmar-se no entendimento que dele nos 

foi participado. Na generalidade, é quem se sente mais vulnerável ou está mais 

perto de o ser que se preocupa com as questões de envelhecimento. Tal facto é 

normal e comum. Assim, as mulheres mais velhas são, compreensivelmente, as que 

mais manifestam uma preocupação neste domínio, mas poderíamos inventariar 

toda uma série de situações onde a exposição a situações de risco se intensifica. 

Quadro 51. Preocupação com o envelhecimento por sexos em cada escalão etário 

Embora constituindo, sem dúvida, um indicador elementar, as 

preocupações com o envelhecimento são preocupações fundamentalmente 

relacionadas com a idade. Há uma justificável inquietação daqueles que mais 

enviesaram a idade que atribuem a s i  próprios e, correlativamente também, dos 

que ocupam posições de secretariado administrativo nos serviços; domínios por 

excelência onde se erigiram normas onde a noção de profissionalismo brota do 

dinamismo assente numa imagem de domínio dos anos. Não é, no entanto, a 

Classes etárias 
Sexos 

Preocu~a-o envelhecer 
Muitas vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
NsINr 
Total 

35 Foram sobretudo, como se referiu, as investigações psicológicas no âmbito do 
desenvolvimento de carreiras e da teoria motivacional. 

D e 4 5 a  50anos 

H 

8,9 
3 9 3  
22,6 
28,4 

0,s 
100,o 

Mais de 50 anos 

H 

10,5 
30,8 
17,4 
39,5 

1,7 
100,O 

M 

12,6 
41,7 
17,7 
26,9 

1,1 
100,O 

Total 

10,7 
40,5 
20,3 
27,7 
0,8 

100,O 

M 

25,O 
33,9 
15,2 
21,l 

1-8 
100,O 

Total 

16,2 
32,O 
16,5 
3 3 3  

1,8 
100,O 
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categoria sócio-profissional que melhor contribui para a diferenciação no emprego, 

segundo a idade, mas a percepção das distâncias, nomeadamente aquelas ligadas a 

diferenças de qualificações e de protecção ou de desprotecção no teor do 

relacionamento. 

2.4. fi  psrcspgõo dos difsrsnciogões s dos dssfovorscimsntos stórlos 

A noção de que a idade - ou um outro qualquer atributo - interfira é, no 

mínimo, algo que se percepciona difusamente mais do que se confirma pelos 

relatos obtidos, nos casos das trajectórias pessoais dos entrevistados. Por outro 

lado, a sensação de se ter sido preterido no emprego ou numa qualquer situação 

competitiva é bastante generalizada na amostra estudada, sem que se detecte 

concretamente a origem de tal distúrbio ou anomalia. 

Também não surpreende muito que sejam tendencialmente os 

trabalhadores mais novos a invocar o desfavorecimento que, no geral, se costuma 

ler relacionada com aspectos preferenciais quando a idade está em causa. A 

própria noção de "ser-se preterido" releva assim ter mais eco nas camadas mais 

jovens quando as práticas, essas, confirmam mais o contrário, isto é, um 

desfavorecimento dos mais velhos. Mas muito do que se interpreta de injustiça 

relativamente a idade dos mais velhos é, na maior partes dos casos, um fenómeno 

ligado à estabilidade conseguida com mais anos de experiência e de antiguidade 

de que por regra os trabalhadores mais velhos se queixam menos. 

Quadro 52. Percepçáo de desfavorecimento ou de ser preterido em geral, segundo o sexo 

por classe etária 

Classes etárias 
Sexos 

Sentiu-se ultra~assado 
Sim 
Não 
NsINr 
Total 

De 45 a 50 anos 

H 

49,5 
49,5 
1,l 

100,O 

Mais de 50 anos 

H 

41,l 
56,O 
2,9 

100,O 

M 

45,5 
52,3 
2,3 

100,O 

Total 

47,5 
50,8 
1,6 

100,O 

M 

42,l 
53,5 
4,4 

100,O 

Total 

41,5 
55,O 
3,5 

100,O 
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No global, é uma leitura, muito similar, aquela que se pode fazer para 

homens e mulheres mesmo tendo-se empolado bastante, nos últimos decénios, o 

fenómeno da discriminação de género e a equiparação da mulher. Apuramos que 

44,9% dos indivíduos se diz "já ter sido preterido" sendo mínima a variação entre 

os géneros. Inútil reafirmar que as impressões de desfavorecimento não 

correspondem sempre a situações de facto, que não pudemos confirmar e estas, 

sim, sabemo-lo, são em regra mais desfavoráveis à mulher que, em certos 

domínios, acumula outras circunstâncias diferenciadoras talvez mais nocivas. 

Também nas causas inerentes à situação de desfavorecimento o género e os 

escalões etários em nada de significativo divergem. 

Naturalmente, as nossas escolhas mais elementares orientam-se por 

preferências e gostos socialmente cultivados, com cunho afectivo ou electivo, sem 

que tal traduza qualquer tipo de depreciação dos atributos inerentes ás 

preferências emitidas. Na competitividade que caracteriza as relações laborais, a 

percepção das diferenças e desigualdades encontra ambiente propício para se 

detectar. Nem sempre a noção de se ser preterido consubstancia situações de 

injustiça e muito menos remetem directamente para as diferenças de idade. 

Assim, quando sondamos o motivo, isto é, como v&em os atributos das 

pessoas em relação às quais se sentiram ultrapassados, notamos que apenas 11,4°/~ 

reportam o facto à idade. 
Gráfico 18. Foi preterido a favor de que tipo de pessoas? 
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Em conjunto, são as categorias de recolha relativas aos "mais protegidos" 

aquelas que reúnem maior consenso quando se pede para identificar o tipo de 

pessoas que tomou a dianteira no processo primário de interacção caracterizada 

pela competição. Se tivermos em conta que a questão da protecção pode 

apresentar dimensões económicas e aspectos relativos às qualificações passíveis de 

serem mobilizadas enquanto recursos diversos perante os requisitos das situações 

de trabalho, então a categoria dos "mais ricos" e dos "mais qualificados" tendem 

no mesmo sentido. Efectivamente a protecção é relaciona1 ou assente em relações 

de confiança quando não reverte para a afirmação de um eventual poder 

económico ou para qualificações mais elevadas e valorizadas que se pode traduzir 

em experiência. Nesta óptica, 82,7% das repostas estão centradas em assuntos 

relativos às diferenças de segurança alcançadas em que só as questões de 

qualificação representam 36,3%. 

Dos cerca de 45% de sujeitos que se consideram vítimas de 

desfavorecimento ao longo da vida activa, ou globalmente ultrapassados por outras 

pessoas, fica-nos a impressão de, em termos de implicações directas, a idade ser 

36 considerada, pelos próprios, como um factor marginal . Explicitamente, 

reconhece-se pouco a interferência da idade na progressão sócio-laboral, não 

obstante os 35% que consideram que a idade é importante no emprego. O sentido 

dessa "importância" verifica-se todavia mais pela negativa e é inerente ao próprio 

processo de regressão que, implicitamente, se aceita. E este, é um elemento 

essencial na construção do processo de afastamento e de avaliação da idade que 

irá desembocar na noção de envelhecimento social que começa no activo. 

36 Mesmo quando a questáo 6 colocada explicita e directamente em relaçáo a ter-se sentido 
desfavorecido face aos mais novos, só 2,2% O referem "muitas vezes" e 14,2% "algumas vezes" 
o que apresenta o mesmo sentido de coerência em valor absoluto, ou seja, a idade não é 
directamente responsabilizada por ter sido preterido qualquer que tenha sido a circunstância. 
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3. A construção da discriminação etária e do que dela se invoca 

Seria talvez inútil relembrar que qualquer critério diferenciador, para além 

do plano teórico, resulta do funcionamento efectivo do sistema social. Afigura-se- 

nos, porém, importante ter presente que a diferenciação de papéis e a distância 

cultural sempre constituiu um factor de distinção e, certamente, de estratificação. A 

idade com os seus fundamentos biológicos é apenas mais um. Entre os atributos 

fundadores de distanciamentos sociais, raramente incluímos a idade. Acontece, 

porém, que as diferenças etárias ou de género, como o que acontece com as 

dissemelhanças na constituição física ou biológica, naturais à partida, transformam- 

se em sistemas de diferenciação social com uma sustentação particular nas práticas 

e nos juizos do quotidiano. 

Como tivemos já oportunidade de dizer logo no primeiro capítulo deste 

trabalho, certas particularidades naturais convertem-se em critérios legitimadores 

das distâncias s~ciais'~. As distâncias existentes entre indivíduos ou grupos, 

constituem-se em sistemas de desigualdades sociais a partir do momento em que, 

numa dada ordem, se traduzem em formas de relacionamento e reconhecimento 

social diferenciados de que decorrem assinaláveis assimetrias em termos de 

oportunidade e possibilidades sustentadas de vida, isto é, com grau de qualidade 

variáve~'~. Não iludamos a questão, a substancial parte das diferenças de qualidade 

37 O caso da idade reveste-se, como se viu, de um especial interesse pelas afinidades e 
distâncias geracionais que cria e simbólica ou afectivamente se instauram e fundamentam 
categorias sócias de estatuto, sem dúvida, difíceis de cercar. Outras características há cuja 
sistematização é mais evidente, em virtude das formas de segregação que induzem. 

38 Não será apenas no plano económico que o sistema de iniquidades se manifesta. É, facto, 
que se traduzem por um acesso diferencial a bens e a recursos que sabemos serem limitados, 
mas será sobretudo a nível da correspondência no plano da estruturação social que as 
desigualdades se convertem de forma sistemática em planos concretos de injustiças sociais. 
Não são, pois, só os recursos que posicionam, por si, desigualmente os indivíduos. As situações 
de maior ou menor dificuldade, no exercício da igualdade de direitos e acções práticas 
concretas tendentes a minimizar o seu bem-estar a idade é, nas suas determinantes imediatas, 
considerada pouco relevante. 
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de vida derivam hoje mais das condições de emprego e das contrapartidas 

conseguidas no emprego do que de uma qualquer forma de trabalho. 

3.1. d/f6renc/o(Óo pelo /dode e /mp//co(Óes no empgo 

Os atributos susceptíveis de, à escala de uma comunidade, sustentarem o 

sistema de desigualdades são tão diversas quanto consistentes e, porque originados 

por recursos estruturalmente estáveis, tornam-se elementos indissociáveis da 

organização social da mesma. A repartição não uniforme dos recursos e dos meios 

de sobrevivência diferencia os modos de vida escalonando-os. Mas não é 

exclusivamente na questão da desigual repartição dos recursos, na sua vertente 

económica - ou mesmo social -, que reside a origem das diferenciações. Se 

parecem tipificadas as manifestações das desigualdades sociais mais marcantes, 

ainda pouco se caminhou na compreensão dos processos de conversão dos factores 

naturais e circunstanciais em sulcos de uma maior ou menor desvantagem efectiva. 

Nos valores que submergem as sociedades contemporâneas, características 

como a etnia, a idade e o género constituem uns tantos atributos dignos de 

induzirem oportunidades diferenciais e, subsequentemente, também um 

posicionamento relativo dos indivíduos na estrutura social que não pode ser 

confundido com as habituais formas de e s t r a t i f i ~ a ~ ã o ~ ~ .  A própria categoria de 

trabalhadoto é, actualmente, uma das mais ambíguas para se caracterizar o 

39 Efectivamente, como escreve Roger Girod, "roda a diferença se torna desigualdade a partir 
do momento em que é traduzida em termos de vantagens e desvantagens por relação a uma 
escala de apreciação". Cfr. "Les inégalités sociales", Paris, PUF, 1984. Como tivemos já 
oportunidade de referir, são, sem dúvida, apreciações suportadas por valores que caracterizam 
a nossa época histórica e o contexto da sociedade de massas, mas claramente influentes na 
diferenciação das oportunidades de vida. A questão levanta, porém, problemas muito diferentes 
dos que tradicionalmente se têm colocado .A teoria da estratificação, a começar pelo facto de 
que não interessam muito as suas proporções relativas mas sim o que de melhor corresponde 
aos parãmetros de valoração social. 

40 Hoje, não é tanto a condição mas a forma como o trabalho subjuga a totalidade da vida dos 
indivíduos que cabe questionar. E ainda, talvez mais significativo, as contrapartidas de 
segurança e de estabilidade no regular exercício do trabalho. 
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posicionamento diferenciado na esfera social. Nem o trabalho nem a propriedade 

permitem hoje, por s i  só, explicar porque se é bem sucedido ou socialmente 

relegado. 

Não o é certamente quem, para além de ter trabalho remunerado, tenha 

condições de segurança no emprego. Teoricamente, o trabalho nivela os homens, 

sendo o emprego que reparte e regula as regalias e as vantagens e cria muitas das 

desigualdades que sabemos existirem do ponto de vista das trajectórias de vida, na 

perspectiva da realização e da satisfação dos indivíduos. O desigual acesso às 

contrapartidas do trabalho, aos benefícios de uma carreira estável e segura, às 

regalias fora do trabalho, e para além do activo, remetem para o teor e a consistência 

da relação de trabalho. A obtenção de uma reforma digna ou de uma pensão social 

mínima, de uma cobertura incipiente ou de uma protecção completa na doença, 

assim como a possibilidade de férias e uma gestão pessoal tanto do tempo de 

trabalho como do repouso constituem umas tantas condições diferenciadoras do 

estatuto perante o emprego. E, em nosso entender, sobretudo do desigual acesso às 

contrapartidas do emprego, visto pelo prisma das múltiplas modalidades de 

participação laboral e desigual distribuição de regalias, que se cavam as assimetrias 

que hoje mais se alimentam, isto é, que se aceitam e se defendem. 

Nas dimensões fulcrais das implicações da idade, encontra-se implicada a 

articulação com as normas que ditam a empregabilidade, ponto nevrálgico da 

discriminação etária. Apesar da prioridade absoluta dada à criação de emprego em 

termos de orientações da política comunitária, a forma com se encara a precariedade 

laboral é um indicador concreto da dificuldade em abordar os factores motivadores 

de precarização e as suas inscrições nas desigualdades perante as condições de 

utilização activa dos trabalhadores. Efectivamente, a promoção do envelhecimento 

activo em todas as idades pode ser ele próprio um factor de promoção da 

desigualdade se, no concreto, a idade for percebida como atributo desigualitário. 
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Na profusão de situações e circunstâncias concretas que se ligam à idade 

e outras a que a idade é alheia, verificamos que surgem distanciamentos que 

podem gerar discriminação. Mas a idade não discrimina, elimina. Objectivamente, 

atendo ao emprego e situação de trabalho, os factores relativos à idade 

manifestam-se, sobretudo, na consciência de se envelhecer, isto é, não na idade 

em s i  mas pela noção de que se atinge "uma certa idade" ou uma idade avançada 

propriamente dita. 

Poucas circunstâncias haverá que ponham mais à prova as valências da 

idade do que a esfera relacional, com particular destaque para o meio laboral. 

Quando se invocam os quadros de exigências fisicas e intelectuais que as profissões 

exibem, fica claro que a leitura do corpo, que desvanece aos poucos, deixa de lhe 

corresponder. Todavia, esta ligação incerta desempenharia um papel de relevo nas 

representações que formulamos acerca da idade. 

A aceitabilidade no meio de trabalho, num momento anterior ao actual, 

podendo ser tomada como indicativo de consideração elou de estatuto atribuído à 

idade assim como à evolução do relacionamento no local de trabalho, foi pedido aos 

trabalhadores quando é que em sua opinião eram mais facilmente aceites e 

complementado pela satisfação há cinco anos atrás. Chegámos à conclusão que, 

nestes pressupostos de avaliação - e em consonância com os que consideram a 

idade importante no emprego -, a idade se revela constrangedora, no mínimo, para 

cerca de um terço dos inquiridos. 
Quadro 53.Maior aceitabilidade antes ou agora segundo o sexo por classe etária 

Classes etárias 
Sexos 

Mais facilmente antes 
Igual 
Mais facilmente agora 
Ns/Nr ' 

Total 

D e 4 5  a 50anos  

H 

29,5 
52,6 
12,6 
5,3 

100,O 

Mais de 50 anos 

H 

30,3 
53,l 
8,O 
8,6 

100,O 

M 

27,3 
55,7 
9, l  
8,O 

100,O 

Total 

28,4 
54,l 
10,9 
6,6 

100,O 

M 

36,8 
43,O 
10,5 
9,6 

100,O 

Total 

32,9 
49,l  
9,O 
9,O 

100,O 
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Mais uma vez homens e mulheres aproximam-se sendo o escalão etário 

que mais diferencia as respostas. Para cerca de 10% ela traz vantagens quer de 

ordem prática no exercício profissional quer em termos de eficácia dos resultados 

conseguidos no trabalho4'. Mesmo se perante outras variáveis testadas a diferença 

não é muito relevante, a natureza do trabalho influi menos do que o nível de 

instruçáo, revelando que é sobretudo a especificidade formativa da profissão que 

mais distingue as respostas. 

Gráfico 19. Aceitabilidade segundo a idade em cada nível de escolaridade alcançada 

5 o I 

4 O H hlais facil/ antes 

O Igual 
3 O 

O Mais facil/ agora 

2 o O Ns/Nr 

1 o 
I 

o I- 
Ensino primárro Ensrno Irceal Médro e supenor 

Níveis de escolaridade 

Existe, ao que podemos observar, uma tendência inversa, entre situações de 

escolaridade diferenciada, no sentido em que uma maior habilitação parece reduzir 

o efeito depreciativo ou nefasto da idade. Atendendo à aceitabilidade comparada em 

momentos distintos, é-se melhor aceite com a idade à medida que o nível de 

qualificação aumenta. Aspecto que o cruzamento com as categorias de formação 

41 Mais exactamente na expressão dos resultados globais, 51,9% considera não haver alteragão, 
30,4% ter sido melhor aceite antes, 10,l "/O melhor aceitação actual, e 7,6% que não sabem ou 
não respondem. 
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profissional explicitam mas que, dada a dispersão, não se torna viável graficar nesta 

exposição. Tudo se passa como se as qualificações alcançadas - a que 

necessariamente o avanço na idade confere validade ou aplicabilidade - fizessem 

temer menos os efeitos do envelhecimento laboral. Uma carreira constrói-se por 

patamares gradativos. Em muitas delas, o capital profissional, relativo às 

qualificações e experiências de exercício é um atributo que só a idade possibilita. 

Efectivamente, em situações de elevadas qualificações não só é mais evidenciada a 

confirmação, pela idade, como com a idade a segurança no emprego é também 

maior e, nesta, uma eventual reconversão muito pouco temida. 

Nada que surpreenda grandemente mas que deplora as baixas qualificações 

que sob o efeito da idade correm maiores riscos. Correlativamente, são estes os 

indivíduos que, justificadamente, mais consideram ser difícil arranjar emprego após 

os 55 anos mesmo se este tipo de resposta é comum a 43,5% dos trabalhadores 

inquiridos em relação à idade que têm. 

Muito do que se apreende de dificuldade radica no que se supõe decair com 

o tempo quer analítica quer perceptivamente. Apenas um em cada cinco 

trabalhadores se declara de opiniáo que têm as mesmas possibilidades de manter o 

emprego actual com a idade e 36,4% avaliam que essas possibilidades serão sempre 

mais reduzidas. Já a encontrar um novo emprego com a idade que se tem, neste 

universo amostra1 heteróclito, a impressão que fica é que cerca de metade se declara 

receoso quanto aos efeitos do avançar da idade sobre as possibilidades de 

mobilidade laboral e progressão profissional a ~ c e n d e n t e ~ ~ .  Se tivermos em conta que 

poucos consideravam ter reais preocupações com o envelhecimento e com a 

importância da idade, a verdade é que se sente que o evoluir dos anos torna mais 

premente a adversidade da situação. 

42 Mais uma vez, os declarantes que menos possibilidades atribuem a manter o emprego actual 
ou a obtençáo de um novo emprego com o evoluir da idade são claramente os menos 
habilitados e náo qualificados. 
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Se, de acordo com o que se salientou no capítulo anterior, o entendimento 

do  trabalho e da vida laboral se fundamenta no sustento e requer, para isso, 

estabilidade, então muita da diferenciação relativa à idade, ao longo do activo, tem a 

ver com a conquista de segurança profissional. Mesmo se tal depende sobretudo de 

factores relativos ao teor da relação institucional, é também facto que as idades 

beneficiam de forma desigual das condições que permitem alguma segurança 

contratuai. 

No universo mais restrito de trabalhadores por conta de outrem ou com 

emprego enquadrado, podemos verificar que a principal preocupação de fundo é, de 

facto, a estabilidade no emprego. E, a este nível, a inquietação está patente quando 

se confrontam os trabalhadores com cenários de procura activa de emprego. 

4. Percepção do envelhecimento na sua relação com o emprego 

O emprego industrial e a estrutura de afectação da mão-de-obra não têm 

de ter em conta os interesses pessoais a não ser por estarem, em parte, implicados 

nos ganhos mútuos de empregador e empregado. A arquitectura funcional da 

produção é concebida tendo em conta as exigências de mercado e a sobrevivência 

da empresa para além da passagem dos próprios empregados pelos lugares de 

trabalho. Nesse sentido, a orientação para a mudança, que as unidades produtivas 

possam denotar, centra-se fundamentalmente no exterior e raramente nas 

mudanças internas relativas à idade, inadiáveis com o tempo. A fluidez dos 

mercados e o ritmo das mutações constitui um elemento perturbador que se torna 

mais saliente com a idade. 

A motivação mantém-se muito pelo agulhão de "ter trabalho" por 

oposição a quem "não tem trabalho" e menos, como outrora, pela satisfação 

sentida no emprego e nas regalias conseguidas com o tempo. E nesta última 
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dimensão que vários investigadores procuraram ler a progressão motivacional. Não 

temos dúvidas sobre a relativa desactualização das teorias motivacionais, de cunho 

mais realista. No geral, mesmo não sendo uma inevitabilidade, a motivação 

decresce e a acomodação aumenta na justa medida da percepção de um não 

retorno das contrapartidas do trabalho. E, diga-se, que as contrapartidas simbólicas 

relativas à estima e à consideração são elementos em regressão na mudança 

relacional. Ora, envelhece-se física e relacionalmente. Muito do que entendemos 

por envelhecimento relacional - visto pelo prisma do emprego - traduz formas de 

ligação entre os trabalhadores e as respectivas organizações em transformação no 

tempo e sujeitos a constrangimentos ambientais específicos. Assim sendo, seria 

erróneo não admitir uma relação dinâmica e evolutiva tanto com tendências de 

consolidação como de depreciação. 

O que actualmente mais se incentiva (e talvez por isso pareça provável) é 

que a carreira e a construção de competências se orientem não para o emprego 

passivo mas para o emprego sempre em mutação, e isto, não apenas pela 

mutabilidade na natureza do trabalho, mas, essencialmente, no que diz respeito à 

capacidade contratual, vista esta entre organizações que apenas procuram contratar 

competências4'. Não serão, portanto, as meras implicações das alterações nos 

diapositivos jurídicos a te em conta mas uma nova atitude de entendimento do 

emprego. Para os trabalhadores de idade avançada o risco é óbvio. 

A intuição informa de que a segurança no emprego remete para outras 

variáveis que nao a idade. Variáveis situacionais essas que os próprios não 

controlam. Com o evoluir da idade, consolida-se a vontade, regride a possibilidade. 

As transformações, mesmo difusamente percepcionadas, fomentam receios de 

continuidade, não propriamente pela idade em s i  mas sobretudo por aquilo que à 

43 Vide A. Duarte Gomes, António Caetano, José Keating e Miguel Pina e Cunha (Coord.), 
Organizações em transição. Contributo da psicologia do trabalho e das organizaçóes, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2000. 
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idade se liga. E as representações também se ligam à idade. Disso, parecem os 

trabalhadores estar conscientes. 

4.1. Percepgõo dos poss/b/l/dodes de monter o emprego com o /dode 

A par do enfraquecimento sensorial, a cinestesia pode denunciar muito 

do envelhecimento perceptivo44. Apesar de não ser o principal indicador de 

regressão das capacidades, o movimento é emblemático do trabalho e 

compreende-se que desempenhe, a este nível, um papel simbólico de revelo. A 

sensação de que as "forças faltam" e de que a "fadiga se instala" é frequentemente 

narrada sem que seja um indicador seguro da própria noção que a pouco e pouco 

imporá o afastamento do trabalho - uma ocorrência que se efectiva geralmente 

após a retracçáo da vida activa, mas não obrigatoriamente aí e cada vez menos sob 

a forma de ruptura com o trabalho. 

E também questionável a perda de vitalidade e a acomodação funcional 

dos trabalhadores independentemente do ramo. Verificamos, no entanto, para além 

da postura de maior resignação, uma consciencialização acerca das oportunidades 

mais escassas tanto no que se refere à obtenção de um novo emprego como às 

possibilidades de manter o actual, com a elevação da idade. Se a "sintomatologia 

da idade" é discutível que dizer sobre as questões de empregabilidade? Além do 

mais, mesmo entre especialistas, a questão não é pacífica e os discursos a despeito 

da influência da idade não são consensuais. As opiniões dividem-se entre 

considerar-se que as possibilidades diminuem ou que dependerá de circunstâncias 

pontuais e conjunturais. Efectivamente, também assim pensam muitos dos 

trabalhadores, sobretudo os mais jovens no lote de entrevistados (35,7°/0). As 

44 
Cf. Roger Fontaine, Psicologia do envelhecimento, op. cit., pp. 61 e segs 
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respostas são pouco seguras mas convergentes sobretudo entre as categorias de 

entrevistados mais velhos. São eles que mais frequentemente colocam a ênfase 

neste t ipo de entendimento. 

Quadro 54. Possibilidades de manter o emprego com a idade por sexos em cada escalão 

etário 

Cerca de 4O0I0 dos nossos entrevistados acreditam terem-se menos hipóteses 

de manter o emprego com a idade. Sendo os mais velhos aqueles que mais 

expressivamente o afirmam, só pode indiciar um forte receio face ao que entendem 

ser as novas regras da  competitividade. N o  mesmo sentido, vão as respostas n o  que 

concerne a obtenção de  um novo emprego, não surpreendendo sequer que se nos 

revele uma incl inação a favor dos cenários de maior dificuldade. 

Classes etárias 
Sexos 

Menos possibilidades 
As mesmas 
Mais 
Depende 
A idade não conta 
Não sabe/ não responde 

Total 

Quadro 55. Possibilidades de arranjar um novo emprego com a idade por sexos em cada 

escalão etário 

Apenas um em cada dez dos trabalhadores acredita que lhe seria hoje 

mais fácil que outrora - quando se encontravam numa idade mais jovem - obter 

um novo emprego compatível com as qualificações adquiridas numa já 

relativamente longa caminhada n o  activo. Inút i l  será referir-se que para um grupo 

51 1 

De 45 a 50 anos 

Classes etárias 
Sexos 

Muito mais difícil 
Talvez mais difícil 
Igual 
Talvez mais fácil 
Muito mais fácil 
Não sabe/ Não responde 

Total 

H 

36,9 
21,9 
5,9 
31,6 
2,l 
1,6 
100,O 

Mais de 50 anos 

M 

27,6 
18,4 
8,O 

40,2 
3,4 
2,3 
100,O 

Total 

41,4 
19,6 
5,3 
26,O 
4,2 
3,5 
100,O 

H 

40,2 
18,4 
6 3  
27,O 
4,6 
3,4 
100,O 

De 45 a 5 0  anos 

Total 

32,4 
20,2 
6 9  
35,7 
2,8 
1,9 
100,O 

M 

43,2 
21,6 
3,6 
24,3 
3,6 
3,6 
100,O 

H 

34,4 
39,2 
13,8 
8,5 
2,l 
2,l 
100,O 

Mais de 50 anos 

H 

46,8 
31,2 
9,8 
2,3 
5,2 
4,6 
100,O 

M 

42,9 
27,4 
14,3 
7,4 
3,4 
4,6 
100,O 

Total 

38,5 
33,5 
14,o 
8,O 
2,7 
3,3 
100,O 

M 

54,5 
31,3 
6,3 
2,7 
2,7 
2,7 
100,O 

Total 

49,8 
31,2 
8,4 
2,5 
4,2 
3,9 
100,O 
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reduzido de trabalhadores (que a progressão na carreira qualificou) a procura 

activa de emprego não gera receios. São claramente aqueles que reúnem ou um 

sólido capital profissional pelos lugares de responsabilidade já ocupados ou então 

condições de exercício independente, isto é, estabelecendo-se por conta própria. 

Assim, nesta rubrica precisa, a forma de trabalho foi o indicador mais fiável de 

variabilidade que encontramos. Quase 6O0/0 dos trabalhadores não remunerados 

consideram "muito mais difícil" de arranjar emprego com a elevação da idade. 

Sabendo nós que esta categoria é maioritariamente composta por mulheres que, 

ainda que tentassem, não conseguiram integrar-se no mercado de emprego e por 

alguns desempregados que a dinâmica relegou, facilmente se compreendem as 

diferenças. 

Quadro 56. Possibilidades de arranjar um novo emprego com a idade segundo a forma de 

trabalho do entrevistado 

Pensamos que, particularmente na leitura do primeiro item, o quadro 

anterior demonstra que as condicionantes situacionais se repercutem com grande 

nitidez. Tomadas as respostas em sistemas binários de oposições, a constatação é a 

mesma: à medida que se passa de categorias de trabalho regular para trabalho não 

regular ou de estatuto depreciado, o receio quanto às possibilidades de obtenção 

de um novo emprego aumenta. Mas não é apenas o receio. Muitos dos 

trabalhadores ocasionais e não remunerados (onde incluímos as domésticas) 

passaram já por essa experiência da procura de um novo emprego. Claro está que o 

desencorajamento não resulta única e exclusivamente da idade mas de tudo o está 

Muito mais difícil 
Talvez mais difícil 
Igual 
Talvez mais fácil 
Muito mais fácil 
Não sabe1 Não responde 

Total 

Trabalho 
Independente 

3 7,O 
3 7,8 
16,O 
4,2 
3,4 
117 

100,O 

Trabalho 
enquadrado 

43,6 
32,8 
11,2 
6,l 
3,4 
2,9 

100,O 

Trabalhador 
Ocasional 

50,O 
22,7 

7,6 
6,1 
3,O 

10,6 
100,O 

Trabalho nao 
remunerado 

57,9 
26,3 

5,3 
0,O 
5,3 
5,3 

100,O 

Total 

43,5 
32,5 
11,6 

5,5 
3,4 
3,5 

100,O 
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associado como mais baixas qualificações ou uma situação familiar consolidada. 

Assim, é importante notar que é sobretudo na dependência de um 

emprego enquadrado e desenvolvido por conta de outrem ou na procura activa de 

emprego compatível com certas qualificações adquiridas que o factor idade cria 

justificáveis receios. A análise dos resultados por ramos ou sectores de actividade 

denota pouca consistência apesar de poder, a este nível, individualizar sectores de 

maior risco devido à natureza do trabalho e do próprio vínculo mais frequente em 

cada um. 

Contudo, em termos de categorias ocupacionais, são curiosamente os 

agricultores e os operários45 que, talvez em virtude das reduzidas exigências do 

campo profissional nesta vertente, menos temem uma nova procura de emprego. 

Ora, não esqueçamos que muito do emprego agrícola é auto-emprego. E facto que 

a selectividade do primário não é a mesma de outros ramos. Mas o tipo de relação 

empresarial que enquadra o trabalho é, na globalidade, contrastado de uma 

categoria para outra. Deste modo, remetemos para o que anteriormente 

salientamos visto que os aspectos substanciais da explicação nas variações destas 

grandezas, por categoria profissional, remetem para a maior ou menor incidência 

de situações por conta de outrem nas mesmas. 

Quadro  57. Possibilidades de arranjar u m  novo emprego com a idade por grupos sócio- 

profissionais 

45 
Muitos dos operários que constituíam a amostra, possuíam essa capacidade de polivalência e 

alguns eram proprietários de um negócio por conta própria, como metalomecânicos e operários 
de panificação. 

Muito mais difícil 
Talvez mais difícil 
Igual 
Talvez mais fhcil 
Muito mais fácil 
Ns/Não responde 

Total  

Pessoal dos 
serviços 

42,5 
34,7 
I I , ~  

2,6 
4,5 
3,9 

100,o 

Profissões 
Liberais 

44,6 
33,7 
12 ,9  

6,9 
0,O 
2,O 

ioo,o 

Agricultores 
Pescadores 

39,6 
27, l  

8,3 
8,3 
6,3 

10,4 
100,o 

Operários 

35,8 
35,8 
15,6 
10,1 

1,8 
0,9 

100.0 

Não 
qualificados e 

Outros 

57,8 
21,7 

6,O 
7 2  
3,6 
3,6 

100,o 

Total 

43,5 
32,5 
1 1 , 6  

5,5 
3,4 
3,5 

100,o 
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As percepções e os receios são apenas um indicador indirecto de 

desigualdades diversamente sentidas e que são, neste caso preciso, originadas pela 

idade. Fundados na prática do quotidiano e em estereótipos que exercem uma 

força variável de uma profissão para outra, os receios que a relação laboral incute 

informam de dificuldades particulares sobre as quais se erguem modelos de 

actuação e de antecipação do futuro próximo assim como da perseverança 

necessária para manter o trabalho ao fio dos anos. 

4.2. Quol/flcogõo, sstobilidode s psrspsctivos ds mudongo 

Os riscos da desqualificação associados à idade são alarmantes quer pelo 

teor das qualificações em s i  quer pela postura que favorecem face à actual 

dinâmica de emprego. E, isto, tanto mais que as novas atitudes emergentes, 

embebidas de traços culturais de competitividade e de perspectivas de 

experimentação, justificam atitudes pró-activas por parte dos mais novos. E i s  aqui 

uma desigualdade geracional que os valores reforçam e certos meios sustentam. 

Já o dissemos, há uma idade para tudo. Pelo menos assim se considera e 

todas as idades são compostas de mudança - isso também é sabido. É próprio das 

expectativas obter-se maior segurança profissional com o avanço da idade. Não se 

teme a formação ou reconversão desde que ela não afecte a regularidade de 

desempenho e a sustentabilidade que o trabalho confere e a relação profissional se 

mantenha. Claro que na forma de entendimento joga a situação face ao trabalho e, 

nesta vertente precisa, os profissionais liberais revelaram-se mais propensos a 

aceitar a mutabilidade; os recursos em termos de competências são 

qualitativamente mais elaborados ou são necessariamente mais diversificados numa 

postura de prestação de serviços. A cultura de acomodação ou de polivalência 
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activa é, para eles, um dado da situação de trabalho. E, dado que muito do que a 

modernidade introduziu se centra numa renovação permanente das competências, 

toda a tentativa de adequação e correcção tende para soluções de requalificação, 

ou seja, aponta mais para o modelo f~rmat ivo '~ .  Particularmente nos contextos 

europeus e atendendo ao impacto da plena integração competitiva a uma escala 

cada vez mais alargada, os termos da qualificação mudaram sem que se possa falar 

em quaisquer determinismos organiracionais neste A mutação das 

competências operárias, por exemplo, depende, regra geral, mais da evolução 

sectorial do que de alguma norma de procura activa de competências 

diversificadas. Ainda que se formem operários mais preparados que outrora para a 

iniciativa de mudança, a especialização é algo renitente à polivalência funcional e 

contratual. Porém, na leitura dúbia e enganadora das generalidades devemos 

reconhecer que as qualificações técnicas são um conceito diferente daquilo que, 

na literatura especializada da área, se entende por c ~ r n ~ e t ~ n c i a s ~ ~  e cornpetencias 

sociais. Enquanto as primeiras se referem a um conjunto de adquiridos que habilita 

os indivíduos para o desempenho profissional na sua vertente de execução a 

segunda capacita para solucionar questões relativas quer ao desempenho 

46 Abundam entre nós as investigações em matéria de qualificação e requalificação 
profissional. Contudo, fica-se a dever a Ilona Kovacs, António Brandão Moniz e Maria João 
Rodrigues a produção teórica de referência sobre a situação portuguesa. Cf. nomeadamente, 
Ilona Kovács M. Conceição Cerdeira, e Mário Barradas, Estrutura profissional, Estruturas 
profissionais, qualificações e formação dos empregados de escritório nos sectores industrial, 
bancário e segurador em Portugal, Lisboa, CESO I&D/CEDEFOP, 1988; Ilona Kovács, "Novo 
paradigma produtivo e requisitos de ensino-formação", Actas do 2O Congresso Português de 
sociologia, APS, 1992; Ilona Kovács et al, Sistemas flexíveis de produção e reorganização do  
trabalho, Lisboa, DGIICESO I&D, 1992; Ilona Kovács, M .  Conceição Cerdeira e António 
Brandão Moniz, ' Comparabilidade das qualificações no contexto da integração europeia - O 
caso da indústria metalúrgica e metalomecânica", Organizações e trabalho, no 314, Lisboa, 
APSIOT, 1990, pp. 121-1 34; António Brandão Moniz, "Modernização da indústria portuguesa: 
Análise de um inquérito sociológico", Economia e sociedade, no 1, Lisboa, CESO, 1989, pp. 
11 7-160; Ilona Kovacs, M.  Conceição Cerdeira, Mário Barradas e António Brandão Moniz, 
Qualificaçdes e mercado de trabalho, Lisboa, IEFP, 1994; Maria João Rodrigues, 
Competitividade e Recursos Humanos, Lisboa, Dom Quixote, 1991. 
47 

Cf. Helena Lopes, "Qualificações e reconversão", Organizações e trabalho, no 314, 
Dezembro 1990, pp. 91-1 03. 

48 Surgida na América nos finais dos anos 70, a análise e teoriração de competências foi 
fortemente impulsionada pela gestão estratégica. 
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profissional quer às envolventes do trabalho. Assim, no dizer de Ferreira Cascão e 

José Keating, a análise de competências pauta-se, nas suas linhas principais, por 

atender "ao relacionamento entre a gestão de competências e a estabilidade no 

empregons. Mas esta estabilidade só poderá ser conseguida i custa da 

incorporação de novas regras no sistema. Como constatou Maria João Rodrigues, a 

partir do caso da indústria de moldes, o sistema de ensino-formação detém um 

papel decisivo para a criação de novas competências50 que deverá ser 

perspectivada dentro de uma articulação estratégica com as dinâmicas sectoriais e 

organizacionais. Não impede, porém, que o desenvolvimento de competências 

responsabilize mais os actores individuais que nem sempre vêem explicitas as 

novas regras relativas à carreira que deverão construir entre oportunidades 

diversificadas. 

O emprego enquadrado é, contudo, um domínio bastante abrangente e 

suficientemente heterogéneo para permitir afirmar que a estabilidade da relação 

contratual é ainda um valor largamente defendido, principalmente nos grupos 

etários em análise. Estabilidade, segurança e perspectivas de manter o emprego 

andam a par e constituem os pilares de desenvolvimento de uma carreira, e isto, 

mesmo nos contextos de maior fluidez nas relações de emprego. 

E facto que 41,5°/~ dos inquiridos por conta de outrem5', avaliam 

francamente estável a sua situação no emprego no momento da auscultação e que 

cerca de 52% considera a estabilidade no emprego o principal factor motivacional. 

A estabilidade é, contudo, um conceito difícil de medir e nada obsta a que náo 

possa existir numa carreira marcada pela descontinuidade do percurso profissional. 

49 Ferreira Cascão e José Keating, 'Será a gestão por competências uma nova tendência na 
gestão de recursos humanos?" em A. Duarte Gomes, António Caetano, José Keating e Miguel 
Pina e Cunha (Coord.), op. cit., pp. 21 5-240. 

Maria João Rodrigues, Competitividade e Recursos Humanos, op. cit., pp. 119 e segs. 
5 1 

Veja-se a segunda parte do questionário principal 
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A variabilidade neste tipo de entendimento advém claramente, num primeiro 

tempo, dos recursos profissionais que se possuem e da propensão para gerir 

autonomamente uma carreira, em suma, de competências alargadas. E, 

eventualmente também num segundo tempo, da segurança extra-laboral já 

alcançada, nomeadamente no ciclo de vida familiar ou na já iniciada preparação 

de uma situação de pós-actividade. E também em função deste dado que a 

formulação de projectos coerentes para os anos que restam a viver se solidifica e 

os dilemas do emprego diminuem. 

5. O dilema da idade avançada perante o emprego 

Os contextos de incerteza ocupacional são, de longe, os mais adversos ao 

trabalhador para além da quarentena. Numa idade em que se requer uma maior 

segurança e estabilidade, a maior parte denota percursos ou bastante consolidados 

ou numa impossibilidade, quase intransponível, do acesso ao mercado de trabalho, 

como é o caso de certas domésticas. Nem os programas de formação, algo 

apressados, se revelam eficazes. A confissão de alguem, desencantado com a 

procura de emprego após várias diligências, esclarece que a tão proclamada crença 

na formação terá pouca justificação: "Fiz vários cursos de formação porque me 

disseram que teria mais oportunidades de arranjar um trabalho mas continuo em 

casa, como dantes" (Olga, 46 anos, doméstica e costureira). Tal como no relato 

anterior, algumas das ciladas da formação especializada estão patentes nestas 

palavras de um afinador de máquinas de precisão: "quando me v i  sem emprego, 

parecia-me que os meus anos de especialização me eram prejudiciais, nesse 

momento" (José, metalomecânico, 52 anos). 

Durante muito tempo considerada a chave do êxito profissional, a 

formação é hoje questionada na sua adequabilidade estrutural e em termos de 
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eficácia para o percurso pessoal. Obviamente que os modelos formativos serão 

sempre uma parte importante do problema, mas até que ponto os próprios modelos 

de formação têm em conta a sua desactualização? E como se posicionam face a 

mudança não tanto aquela de natureza tecnológica mas mais a que remete para 

alteração dos padrões sócio-culturais da aceitabilidade e de assimilação dos 

indivíduos no sistema produtivo? 

A maior fluidez das relações salariais e da formatação temporal52 em que 

as transformações são repentinas e as alterações profundas, começam em indícios 

remotos, por isso, sobram os desafios no domínio da gestão de recursos humanos 

para delinear os cenários de formação necessária num futuro próximo. Não 

negamos, porém, que muito se teorizou já sobre as implicações formativas da 

mudança organizacional pelo que o tema dispensa a nossa imersão. Tanto a área 

das ciências da educação como a teoria organizacional produziram modelos 

consideráveis de formação tendo desembocado na necessidade de "aprender a 

aprender", isto é, o cúmulo do receituário sem conteúdo. Mas que importa ensinar 

a "aprender a mudar" se não se sabe de onde se parte? Em matéria de percurso 

profissional, a identificação do estado a partir do qual a mudança é benéfica e 

desejável pressupõe não só que ele exista mas também a possibilidade de ingresso 

num percurso profissionalizante com algumas garantias. Ora, aqui está o contra- 

senso e a origem de muitas desigualdades face às mutações verificadas: as garantias 

profissionais são já em s i  um recurso inigualável para fazer face as mudanças. 

As gerações que hoje se contam na casa dos cinquenta, não foram 

preparadas sob o signo da mudança cultural e institucional no sentido em que 

sempre utilizamos os termos, ou seja, perante a mutabilidade das regras de 

procedimento e de relacionamento. Após os cinquenta, a perda do emprego, 

52 Vide Charles Colfinder, Trabalho e extra-trabalho. Em direcção a uma cidade fluida, Lisboa, 
Instituto Piaget, 2001. 
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desemboca num dilema frequentemente insolúvel que ouvimos repetidamente: 

"Sou demasiado velho para procurar outro emprego e demasiado jovem para pedir 

a reforma ..." (António, 56 anos, Soldador). 

Esta poderia muito bem ser a fórmula mais lapidar para resumir a situação 

dos novos velhos no emprego fluido. Mas a relação e o sentido que o António 

sempre manteve com o emprego foi essencialmente uma relação de labuta árdua 

em que "era preciso dar o seu a seu dono". O que eventualmente sempre 

reivindicou foi o trabalho como meio de vida. Entendemos que este caso é 

paradigmático do que procuramos compreender e merece que lhe dediquemos 

alguma atenção. Senão vejamos. 

Começou a trabalhar aos treze anos numa oficina de reparação de 

automóveis e, ultimamente, era soldador de profissão numa empresa do ramo da 

transformação alimentar que declarou falencia após um percurso agonizante de 

salários em atraso e depreciação drástica das condições de trabalho em que se 

estimulavam indirectamente os empregados a saírem. Referindo-se à empresa, 

confessa-nos: "lá na  firma, apesar de ter a minha profissão, fazia todo o tipo de 

trabalho em chapa, ferro e de serralharia". Até fazia "serviços aos sábados para os 

patrões e gerentes da firma". "E, eles gostavam de ririm!" completa. Ainda pensou 

que estes administradores ocasionais, que ultimamente por "ali andavam", o 

recomendassem para outros serviços. Entre o dilema de "ter de pedir" e "não 

pedir" favores, optou resolutamente por procurar trabalho noutras firmas. Nunca 

lhe tendo ocorrido, em algum momento anterior, que o trabalho se pudesse pedir 

como quem mendiga. A mendicidade era o rebaixamento na quebra da honra e da 

consideração. 
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Naturalmente que desconhecia a posição de Charles péguyS sobre esta 

mesma questão, para quem o pedir trabalho é não só degradante como uma 

perversão abominável do acto de pdir5'. O que é facto é que perfilhava, em tudo, 

dessa mesma atitude. Apesar das tentativas, os anos que se seguiram foram 

tenebrosos. Ora recusado por falta de adequação ao lugar, ora por elevada 

especialização para o trabalho em causa. Entre as diligências ao fundo de 

desemprego, à delegação da segurança social e ao sindicato, para pelo menos 

reaver o dinheiro dos últimos salários em atraso, durante a longa agonia da fábrica, 

assolou-o o desespero inúmeras vezes. Foi com muito custo que um familiar, já 

distante, o conseguiu propor para soldador de uma jovem empresa em expansão; 

num ramo quase impensável durante a sua já longa carreira: confecção de 

aquários. Valeu-lhe a sua enorme versatilidade para o trabalho e um espírito aberto 

de quem nunca recusa nova formação nem recua perante novos desafios de 

adaptação profissional. Este caso apresenta ainda aquilo que consideramos de mais 

emblemático na idade dos trabalhadores mais velhos e que não pode ser 

escamoteado, nem sequer considerado excepção55: o dilema da classificação etária 

nos requisitos da empregabilidade. Se o tempo de trabalho é um tempo de vida, 

essencial à afirmação da mais valia individual, reduzi-lo drástica e impositivamente 

é inibir direitos e precipitar a desclassificação sócio-estatutária. 

53 Escritor francês ( 1  873-1 91 4), contemporâneo de Marcel Proust, com um percurso intelectual 
muito marcado pela mudança ideológica desde o socialismo ateu até ao fervor católico. 

54 Citado por André Corz., Les rn6tarnorphoses ..., op. cit. p.158. 

5 5  Não foi, certamente, o acaso a guiar a escolha da singela situação que aqui lapidarmente se 
expôs. Tem todos os ingredientes das histórias, frequentemente esquecidas, que dariam valiosos 
argumentos literários na tragédia do quotidiano, principalmente para uma certa geração de 
operários fabris. Rica de ensinamentos e típica do drama resultante da idade avançada perante 
o emprego, se assim se pode chamar. Náo foi o único caso que encontramos de desemprego na 
recolha empreendida. Registaram-se situações em que detentores de elevadas qualificações 
optaram por indemnizações para a saída do activo, num deles a inconformidade era total e a 
procura de um reingresso ou de uma segunda carreira já durava há três anos. 
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6. Desclassificação e afastamento prefigurativos de envelhecimento 

Reconheceram já há muito, os estudiosos do desemprego, que as 

condições de precarização do trabalho são geralmente cumulativas. A cumulação 

de Entre nós, observa Margarida Chagas Lopes que "as condições de 

empregabilidade não se mantém idênticas ao longo do ciclo de vida"56. Nas 

feridas abertas por situações desta natureza e a negociação da passagem à reforma 

vê Danièle Linhart a desvalorização dos trabalhadores amputados de um elemento 

fundamental em termos de referência i d e n t i t ~ r i a ~ ~ .  A ligação ao ciclo de vida, de 

que a idade aparece como indicador tangível e incontornável, aparece assim como 

uma dimensão fundamental na compreensão diferencial da empregabilidade. 

Mesmo com uma reduzida faixa de desempregados e trabalhadores com 

vínculo de trabalho precário, colhidos na amostra, pudemos perceber que sã, 

frequentemente, situações deste tipo as mais propensas a uma maior desinserção 

profissional ao longo do ciclo de vida. Ser-se demasiado velho ou demasiado novo 

em determinada intervalo da idade é uma forma de lidar social e laboralmente com 

a idade. A ambivalência da idade no trabalho mostra aqui toda a sua pujança e 

toda a sua valência. O insidioso peso dos anos - mesmo quando de experiência 

feitos - é uma crua realidade que a procura de competências mais amplas não 

pode e não consegue iludir. Completamos assim, pela estrita observância dos 

factos, a problemática sócio-estatística e sócio-classificatória levantada no capítulo 

III. Compreende-se que não é só uma pura classificação intuída no movimento 

estrutural resultante do atrito entre dois tempos de vida que divergem, deixando 

um hiato mais visível em certas condições de relação com o trabalho do que 

noutras. Independentemente da maior ou menor segurança no emprego e de se 

56 Margarida Chagas LOPES, "As dimensões do desemprego e a sua medidaw, Organizagder e 
trabalho, op. cit., p. 47. 

57 Danièle Linhart, op. cit. p.  157. 

52 1 
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poder ser compelido para categorias que emotiva e relacionalmente precipitam a 

velhice, existem riscos decorrentes do avanço dos anos que atingem todos de igual 

modo quando vitimados pela precarização. 

Não serão, porém, só as situações de desafiliação sócio-laboral a exigir 

reflexão. A cristalização no posto de trabalho é talvez dos piores antídotos contra a 

mudança, acresce-se que mesmo com elevada propensão para aceitar novos 

desafios se avaliam negativamente os cenários de mudança. Segundo o ramo de 

laboração, a percepção de que a idade joga contra a mobilidade profissional 

aparece em vários relatos e isto, em qualquer escalão etário inquirido: "se gostaria 

de mudar ... talvez, mas com esta idade para onde é que eu vou?" (Fátima, 45 

anos, supervisora de caixas de hipermercado). 

A passagem do tempo, diz-se, endurece o que lhe resiste. Apesar de 

elogiado, o avanço na idade é pouco desejado. Podem-se negar os anos mas as 

marcas do tempo apresentam dimensões variadas, algumas das quais não nos 

coibimos de ostentar. E inegável que o registo que cada um faz da sua trajectória 

de vida constitui dos seus principais referentes. Sucessos e desaires, êxitos e 

fracassos, satisfação e decepção ou o conjunto das empatiaslantipatias conseguidas 

pelo trabalho enformam, na prática, muito do tempo que passa e da matéria 

própria da experiência vital e orientadora. Valorizado segundo as épocas, mais 

pelo que estas veiculam, e, sobretudo, pelo que requerem para progredirem, o 

peso do passado incute uma noção do vivido. A admirável aceitação que têm 

actualmente os inquéritos acerca das trajectórias, vulgarmente denominadas 

histórias da vida58 atesta muita da importância que as metodologias de inquirição 

atribuem ao peso do passado sobre temas variados e sobre a moldagem das suas 

59 concepções mais imediatistas patentes, sobretudo, nas representações . 

58 Cf. Simone Poirier e Paul Raybaut, Histórias de vida. Teoria e prática, Oeiras, Celta, 1995. 

59 É, facto, que a investigasão que recorre às histórias de vida foi desenvolvida em grande parte 
no intuito de se compreenderem representações e de sobre elas teorizar. Não será de todo 
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As trajectórias marcadas por uma longa experiência mais ou menos 

diversificada - mas experiência no concreto -, carreiras episodicamente 

entrecortadas de vãs ou efectivas glórias, constituem uma das características mais 

relevantes dos conjuntos que estudamos. As gerações que analisamos denotam 

bem a "traição" dos tempos, ou das tendências, quando, há 20 anos antes, tudo 

deixaria supor que a especialização era um trunfo inigualável e imprescindível em 

termos de prevenção para o futuro do trabalho ou para o rumo que a modernidade 

parecia então tomar. Nunca alguns anos atrás, um soldador foi tentado ou 

assediado com a polivalência60. Por que haveria ele de tomar outro rumo se ter 

uma especialização era o requerido, desejado e incentivado por todos? O dilema 

das opções de formação só se colocava, concretamente, nos anos de adolescência 

ou de início de actividade. Naturalmente, a continuidade da actividade profissional 

faria o resto mesmo em matéria de opção. 

Para além do discurso vocacional ou de progressão na carreira e a relatividade 

da idade, qualquer que seja o contexto, não dispensa de ligar aos aspectos concretos. 

Para além do contexto situacional traçado no ponto 2 do VIII capítulo acerca das 

condicionantes motivacionais à saída, os processos de falência são outra das 

situações de claro drama laboral e humano. Entrevistamos alguns casos de 

trabalhadores cuja falência de empresa deu origem a um período particularmente 

crítico da sua história pessoal. 

Inevitavelmente, a paisagem do envelhecimento humano é muito variável. 

Dissemos, logo no primeiro capítulo, é essencialmente tempo vivido e mudança. 

descabido pensar-se que as representações constituem a essência dos factos sociais. 
Relembremos Émile Durkheim: "os factos sociais consistem em representações". Evidentemente 
que preconiza sobre eles um olhar do exterior mas não deixam de ser concepções geradas 
subconscientemente. 
60 

Registamos mesmo vários casos em que os operários ou empregados exaltam o grau de 
especialização alcançado como um troféu que não lhe pode ser derrubado. Empregados há que 
se recusam peremptoriamente a fazer tarefas que não se insiram nas suas inerências, não por 
definiçáo das áreas de competências mas por "brio profissional" e por "direitos adquiridos" por 
via da especialização que defendem a todo o custo. 



As formas perceptivas dessa mudança são o que varia. Depoimentos concretos 

como: "quando comecei não havia ainda estas máquinas, era tudo a pulso, mas 

faziam-se coisas com maior dedicação, nesse tempo havia mais genica" (José, 56 

anos operário da construção civil), expressam esta nossa constatação. Muito do que 

se reconhece que muda é o que se faz ou que sequencialmente se vem fazendo 

desde que há lembrança, assim como as capacidades, agilidade, motivação e 

maneiras de fazer que lhe estão associadas6'. Muito da imagem do tempo é uma 

miragem construída a partir da actividade desenvolvida. A desclassificação dos 

trabalhadores mais velhos em situação de inadaptação é já uma prefiguração do 

lugar que lhe é socialmente destinado. 

Merece, por isso, que se procure consertar e apreender a estrutura da 

vivência polisegmentada de hoje, isto é, do tempo pessoal, na arquitectura do 

tempo universal. 

Mesmo sem a mestria de erudiçáo, própria de quem faz da arte de comunicar um exercício 
quotidiano, os entrevistados reconhecem o lugar da memória e a importância que ela tem no 
processo de construção do passado porque o passado só permanece pelas construções que dele se 
faz. 
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CAP~TULO XI - TRAJECTÓRIAS E PROJECTOS DE ENVELHECIMENTO NO USO E 

REPARTIÇÃO DO TEMPO 

"O que seria feito de nós, os velhos, se não tivéssemos nesse l ivro 
ilustrado que é a memória, toda a riqueza de experiências vividas!" 

[Hermann Hesse] 
1 

"A velhice implica um modo de pensar e olhar histórico. Ser velho é 
folhear o l ivro ilustrado da memória e arrancar das garras do tempo as imagens 

que sobrevivem em cada um de 116s." 

[Mar ia  João Freitas] 
2 

O tempo e a memória sempre inspiraram muito os escritos poético- 

literários ao espevitarem o nosso imaginário. Nada mais intrigante do que o 

mistério impenetrável da nossa finitude perante a inacessibilidade temporal 

daquilo que a percepção alcança. A memória é sempre a reminiscência do vivido. 

Válido para velhos e menos velhos, ou seja, para todos e principalmente para 

aqueles que acumularam experiência formativa de trabalho. E o reconhecimento, 

Herrnann Hesse, Elogio da velhice, Lisboa, Difel, p. 82 .  

Revista pública no 364 de 25 de Maio de 2003. 
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esse, depende claramente da forma como o registo do passado é valorizado, 

estando ele próprio sujeito a reavaliações constantes à luz dos valores do presente. 

A disciplina do tempo é um exercício difícil que socialmente toma por 

base a repartição das actividades fundamentais. Ao longo do presente trabalho, 

sempre se interpretaram as reivindicações relativas à idade legal de reforma como 

a expressão de disputas sociais em redor do tempo de trabalho3. É facto que o 

encurtamento do tempo activo assinala progressos consideráveis ao longo das 

últimas décadas. Mas parece hoje inconcebível que o tempo da fase activa prossiga 

a sua tendência de encurtamento, a não ser para certas classes ou categorias 

sociais. As condições de trabalho, assim como o tempo que lhe é dedicado, 

apresentam diferenças consideráveis em termos geracionais. Se o tempo de 

trabalho é desigualmente ocupado, o termo do período contributivo não é 

diversamente perspectivado. O uso do tempo e as perspectivas de repartição 

temporal do trabalho caracterizam, e em muito, a sociedade que somos. A 

libertação do tempo é concomitante com a emancipação do activo, com a 

progressão na idade e com a segurança profissional. Compreende-se, por isso, que 

a aspiração individual relativa a um tempo próprio e gerido a seu belo prazer seja 

das ambições mais generalizadas. Todavia, perspectiva-se que sejam poucos a 

consegui-lo realmente e cada vez menor o número de trabalhadores a viver o seu 

fim de carreira em segurança. A forte e imperativa diferenciação temporal de há 

algumas décadas parece dar hoje lugar à indiferenciação do tempo quanto ao seu 

emprego prioritário. 

Nesse sentido, a articulação da gramática temporal em redor do tempo de 

trabalho desenha, hoje - e não sem conflitos -, um tempo tripartido que é posto 

Na actualidade, constituindo um desafio organizacional, são as normas relativas ao tempo de 
trabalho aquelas que mais directamente põem à prova as negociações colectivas. Cf. Catherine 
Bloch-London, 'Les normes de temps de travail à I'épreuve des négociations", in Travail et 
emploi, no 83, 2000, pp. 27-45. 
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em causa quer pelas práticas de trabalho ou de ocupação pós actividade quer pelas 

instâncias de protecção social na iminência de regressão da tutela estatal. 

Comparativamente a um passado recente, a insegurança no emprego 

progride mesmo nas faixas de idade mais avançada, das quais se esperaria, em 

princípio, uma maior estabilização. Assiste-se hoje, em termos genéricos, a uma 

desestabilização dos quadros de referência acerca dos estatutos concomitantes com 

o progredir dos anos de trabalho e, pela mesma via, ao aumento da incerteza 

relativa ao futuro das pensões. Mas esta desestabilização não atinge as gerações da 

mesma forma. Nas gerações activas mais novas, incutem-se novas regras quanto às 

contrapartidas do trabalho deferidas no tempo. Nos mais velhos, precipita-se a 

antevisão da transição pós activa e a reavaliação da segurança material conseguida 

até aqui. 

Mas, evidentemente, a insegurança e a incerteza são as aliadas de certas 

categorias mais desprotegidas. As expectativas firmadas, em certas empresas, em 

termos de garantirem os complementos de pensão até ao nível do equivalente ao 

que receberiam no activo, foram seriamente abaladas quando se tomou 

consciência da carteira de encargos passivos que se acumulavam. Há encargos 

supletivos da laboração que se pretende fazer cessar e a convicção de que a 

segurança pessoal na velhice tem de ser repensada. O risco de disputa geracional 

em torno das condições de emprego e das regalias do trabalho nunca foi tão 

grande. 

1. Entre segurança social e incerteza pessoal 

Apesar de abranger teórica e institucionalmente a totalidade dos cidadãos 

4 de um Estado, a protecção na velhice e pré-velhice é, entre nós, muito recente . 

4 
Apesar de os dados não serem muito seguros, é visível uma uniformidade de opinióes a 

comprovarem tratar-se de uma novidade tardia. Mas, num artigo publicado em princípios dos 



Capítulo XI 

- - -  - - 

Mesmo se o primeiro marco do sistema é a criação da Caixa Geral de 

Aposentações, e a obrigatoriedade dos seguros sociais só progressiva e tardiamente 

abrangeu as diversas categorias profissionais na sua cobertura nacional5. A parte a 

6 desigualdade contributiva das carreiras , sempre evidente, a integração das 

transformações induzidas pelo alargamento do sistema conheceu sucessivos 

7 
reajustes perante a modernização social e económica, algo tardia . 

Assiste-se, durante as décadas que nos serviram de base de referência, a 

consolidação e generalização de um direito que, à luz dos valores actuais, não é 

mais do que um indicador de progresso social. Contudo, não se ignorem os dados, 

a protecção na saúde e na velhice foi durante muito tempo um privilégio de uma 

minoria. Efectivamente, ainda em 1960, se contabilizavam apenas 35,6% do total 

da população activa, integrados no sistema de segurança social8. As primeiras 

décadas do período que analisamos apresentavam, então, para além de um menor 

peso relativo dos mais velhos, esquemas de protecção dificilmente comparáveis 

aos actuais. Compreende-se que o debate social da época elegesse outras 

ano; noventa, que analisa nomeadamente o modelo das despesas sociais no orçamento, 
Espring-Anderson vai mais longe ao comentar:"{ di f íc i l  caracterizar a Espanha ou o Portugal de 
hoje como verdadeiros Estados-providência". Contrapondo esta visão, Henrique Medina 
Carreira relembra que a avaliação das situações de pobreza e o mutualismo de raiz eclesiástica 
e caritativa, marca indelével da nossa história em matéria de 'segurança social", remontam ao 
século XIX. As medidas de aferição não são pacíficas e apesar das semelhanças que têm, os 
estados, condicionados pela sua história, não apresentam sistemas de protecção idênticos. 
Perante isto, o que parece certo é que a constituição de um sistema de segurança social, em 
moldes europeus e passível de ombrear com os países congéneres, foi entre nós tardia. Mais 
tardia é a sua generalização ao conjunto nacional. Cf. C. Espring-Andersen, 'Orçamentos e 
democracia: O Estado-providência em Espanha e Portugal, 1960-1986", i n  Análise social, no 
122, vol. XXVIII, 1993, 2O, pp. 589-606; Henrique Medina Carreira, -A segurança social-, i n  
António Barreto (Org.), A situação social em Portugal, 1960-1 995, Lisboa, ICSIUL, 1996, pp. 
385-408. 

Cf. Pedro Telhado Pereira, A reforma da segurança social. Contributos para uma reflexáo, 
Oeiras, Celta, 2000. 

Pelos dados de que dispomos, as diferenciações contributivas das carreiras apresentam uma 
variabilidade bastante elevada sobretudo apreensível em função do enquadramento profissional 
da actividade. 

Veja-se a propósito as obras de Fernando Maia, Seguranp social em Portugal. Evoluçao e 
tendências, Lisboa, IED, 1985 e Fernando Marques, Evolução e problemas da segurança social 
em Portugal n o  após 25 de Abril, Lisboa, Ediçóes Cosmos, 1997. 

Henrique Medina Carreira, 'A segurança sociala, op. cit., p. 395. 
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prioridades e que a questão do Estado-providência ou dos regimes contributivos 

apenas granjeasse adeptos na actualidade. Ora, na actualidade, apesar da ênfase 

soberana nas projecções demográficas, pouco se atendeu à evolução do trabalho e 

do contributo diferenciado das gerações quando, na verdade, constituem o cerne 

da desigual contribuição e o alvo passivo na repartição funcional do tempo de 

trabalho. 

7. J Tempo de trobolho e dedguol contr/but/v/dode soc/al 

O que hoje é t ido como um direito e uma conquista social evidente é 

tanto a normalização do tempo de trabalho como a possibilidade de um "tempo 

para s i  próprio" fora das naturais obrigações e constrangimentos do tempo de 

trabalho. E, o cerne da questão relativa à aposentação sempre residiu na definição 

de uma idade limiar a partir da qual se acederia estatutariamente a esse direito pós- 

activo. Mas, para ser efectivo e equitativo, tal implicaria a homogeneização da 

duração contributiva que, profissional ou sectorialmente, nunca se conseguiu. 

Como conceber então que o ponto nevrálgico da discussão resida na fixação, 

alteração ou elevação da idade de reforma? Certamente que a preocupação de 

subtrair potenciais activos ao volume dos pensionistas é importante e que a relação 

com o trabalho deve ser reequacionada. Diga-se porém que a desigual partilha 

geracional ou a promoção de uma maior justiça social não se compadece com a 

alteração da idade legal, nem com a simples instituição do direito ao descanso. 

E facto que esse direito se funda intrinsecamente nos anos - idade e anos 

contributivos - que variam segundo a natureza do trabalho anterior, em suma, nas 

desigualdades perante a partilha do emprego. Mas, longe de intrigar, sempre se 

aceitaram as desiguais condições contributivas e a iniquidade de contrapartidas 

que se projectam para além dele. Quando se sabe que é na base de convenções 

temporais, socialmente definidas, que se partilha o trabalho, períodos houve em 
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que se acreditou num solução pela redefinição temporal global. Há hoje 

prenúncios em favor de uma opção por sistemas mistos e uma gestão individual do 

tempo de trabalho, assim como encorajamentos a favor do avigoramento pessoal 

nas garantias de sustentabilidade pós-activa. A projecção relativamente ao 

alargamento das desigualdades é hoje mais consentida do que em décadas atrás. 

No plano da gestão do percurso pessoal, muitas incertezas se levantam perante 

expectativas firmadas sobre a retribuição dos anos de cotização social. 

Mas a ideia de solidariedade intergeracional que povoa o nosso 

imaginário social, e o próprio discurso das ciências sociais, não dá conta - nem o 

poderia - da complexidade inerente aos mecanismos de retenção, ao grau variável 

da dependência da protecção social e da intensidade dos fluxos que circulam entre 

9 Estado, famílias e instituições . 
Nas formas de conceber o sistema, cremos que a imagem de sincronia 

entre elementos oculta, de certa forma, o tecnicismo da redistribuição. Há, pois, 

que referir, para além da visão uniforme, uma articulação das idades que é apenas 

teórica. O ordenamento legislativo impõe mínimos de contribuição durante o 

exercício profissional que sofreram reajuste variáveislO. Talvez por isso, a 

reformulação dos processos de cálculo das pensões de reforma não pára de ser 

repensado, mesmo na sua lei de base". A remodelação dos horários de trabalho 

Cf. Claudi ne Attias- Donf ut (di r.), Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, état, 
Paris Nathan, 1995. 

l0 Um dos mais exemplares foi, entre os anos de 1994 a 1996, o diploma legal que, de acordo 
com certos requisitos, previa o pagamento do "tempo em falta" de uma só vez com o intuito de 
se completar um mínimo de descontos na atribuição de uma pensão de reforma. A contagem do 
tempo de serviço é, em certos casos, algo diferente do período de descontos para a segurança 
social e uma tal medida integrava-se nas preocupações de equiparação dos sistemas 
contributivos. Não entanto, sabe-se que, correspondendo quer aos anseios dos empregadores 
quer dos próprios activos que aspiravam a libertar-se dos constrangimentos do tempo de 
trabalho mínimo, muitas situações de saneamento activo se solucionaram por esta via. 

" Dependendo do número de anos civis com registo na protecção social (princípio da 
contributividade), a últ ima regulamentação estabelece que o valor das pensões tenham por base 
"os rendimentos do trabalho de toda a carreira e não apenas um número limitado", como os 10 
ou 15 melhores anos contributivos. Cf. CGTP-IN, 'O novo método de cálculo das pensões", 
Trabalho e segurança social, Março 2002, pp. 9-14. Explicitamente, o Decreto-Lei no 3512002, 
de 19 de Fevereiro visa a sustentabilidade financeira do sistema a médio e longo prazo. É o 
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ou as alterações da idade de reforma inscrevem-se, do nosso ponto de vista, na 

mesma problemática de institucionalização de tempos com intuito de regulação 

social na repartição do emprego e suas contrapartidas. 

Há, pois, que realçar, no tratamento que estas problemáticas têm, tanto a 

difícil articulação global como a não uniformidade contributiva das carreiras 

profissionais. Conjuntamente, elas tendem a constituir dois pólos centrais na 

construção de uma visão simplista que desemboca no modelo tripartido do 

emprego. E isto, muito à semelhança do que acontece com a ideia de que o tempo 

de trabalho coincide sempre com o período contributivo. A amostragem de que 

dispomos indica-nos que, em media, há um desfasamento de cerca de 8,s anos 

entre o tempo de trabalho e o tempo directamente contributivo de descontos. 

Mesmo considerando que as gerações inquiridas desenvolveram a sua actividade 

durante uma fase de transição e de expansão do sistema, é de considerar um 

grande enviesamento entre trabalho e cotização. O debate da sociedade estará, 

porventura, mal centrado. Para nós o que está em causa ao manipular-se a idade 

legal é mais a possibilidade de contratação e de se viver da remuneração exclusiva 

do trabalho durante um período mais curto ou mais longo, sendo certo que não 

passará de uma indicação geral. 

Tanto a montante como a jusante do período contributivo, se vislumbra a 

possibilidade de desenvolvimento da actividade laboral. Mas isto só reforça a nossa 

tese central relativa ao uso social da idade na partilha instituída de trabalho 

enquadrado e do direito ao tempo livre. 

prazo de contributividade e o regime de flexibilidade (artigo 1 5 O  do mesmo) que se encontram 
novamente em discussao, particularmente para funcionários públicos. Qual o sentido de 
penalizarem-se as antecipações perante as motivações de refogar os trabalhadores mais velhos 
na prática empresarial? 
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7.2. Idade de trobolho, regulagõo e portilho geroc/onol do emprego 

Elemento chave na delimitação do período activo, a idade só teoricamente 

define o tempo de trabalho. Porém, o tempo de trabalho, sendo o principal critério 

sobre o qual se funda a partilha social do emprego, tornou-se, na regulação social 

e laboral, o ponto nevrálgico da solidariedade entre gerações. Não custa 

compreender que se apresente hoje em profunda reestruturação e que, neste 

domínio, se questionem modelos de referência. Por conseguinte, também os 

quadros institucionais do relacionamento intergeracional, que corroboram o 

envelhecimento social, parecem estar a mudar, mesmo se os efeitos de uma tal 

mudança não são ainda plenamente perceptíveis. 

Ninguém nega que o debate sobre as convenções colectivas ou sobre o 

tempo de trabalho e o direito à reforma, esteja relançado, particularmente nos seus 

fundamentos de prazos contributivos e em termos de níveis mínimos de segurança 

colectiva perante o trabalho12. Isto porque todos reconhecerão que são necessários 

mínimos de segurança nas contrapartidas do trabalho e, sobretudo, nas desiguais 

condições do trabalho. O erro é pensar-se que o tempo de trabalho é homogéneo 

ou que a padronização dos tempos de vida activa integraria todos de igual modo 

numa métrica única. De igual tempo de trabalho não decorrem os mesmos ganhos 

e o preço que paga o valor do trabalho, para um tempo dado, é variável segundo 

as modalidades de relação com o trabalho. Como admitir, então, que possa ter a 

mesma significação? Apesar da improvável relação tayloriana entre métricas do 

tempo e produtividade do trabalho13 e da revolução em perspectiva na ordenação 

temporal e laboral que se intui nos próximos anos, o modelo predominante no 

visionamento dos períodos de vida é a relação salarial que estável e contínua que 

l 2  E este, como se sabe, corrobora a discussão acerca do desequilíbrio de financiamento do 
sistema de segurança social. 

l 3  Cf. Denis Ettighoffer e Gérard Blanc, op. cit., p. 2 5 2 .  
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prevalece. Talvez para estas gerações, hoje candidatas à reforma, ainda o modelo 

de continuidade seja válido na sua ampla maioria, mas não o foi num passado 

recentes com as anteriores e não o será para o futuro geracional a ajuizar pela 

precariedade que tudo parece confirmar nas relações de trabalho 

A regulaçáo social é indispensável, mas muda consoante as épocas. E, se 

hoje a questão salarial não tem nem a importância nem as características de há 

umas décadas14, tal não se ficará a dever tanto à equiparação dos níveis salariais 

como à primazia de outras questões entre as quais a defesa do  emprego e de certas 

regalias sociais como aquelas que dizem respeito à protecção na velhice ou no 

limiar desta. 

A substanciação legislativa da protecção social, tanto no âmbito das 

incapacidades de trabalho como no da velhice, caracteriza-se por um 

desmembramento de difícil sistematização que reflecte, em muito, as dinâmicas e o 

poder negocia1 diferencial dos agentes15. Com efeito, a organização do tempo de 

trabalho náo é natural mas um compromisso entre actores'' e, até prova em 

contrário, um compromisso de sociedade. U m  afloramento mesmo superficial do 

l 4  António Dornelas, "Emprego, desemprego e relaç,ões industriaism, in jornadas de Emprego e 
Organizaçóes: mudanças e perspectivas, Porto, Instituto de Sociologia, 1999, pp. 46-61. 

l 5  Neste campo, a dispersão e mesmo pulverização legislativa são a regra. O desenvolvimento 
que a protecção social dos trabalhadores seguiu em Portugal autoriza a falar numa 
disseminação descontrolada de legislação difíci l  de sistematizar. No  que diz mais directamente 
respeito à protecção na velhice e acesso a uma pensão de reforma, certas conjunturas têm o 
efeito de pressionarem a actualização das ordenaçóes normativas ou de fomentar o debate 
sobre asoectos deficitários em certas áreas laborais sem aue a articulacão se confine a um 
modelo de orientação prévio. Claro está que a c o m p a t i b i ~ i l a ~ ã o  das formas de apoio social à 
especificidade profissional, por um lado, e à tendência de modernização económica e social 
por outro, são indicadores de uma adequabilidade desejada na consolidação do sistema. No 
entanto, surgem frequentemente motivadas por desequilíbrios conjunturais e uma necessidade 
de reestruturação de certos sectores, de que não podemos deixar de retirar conclusões relativas 
quer à dinâmica dos actores sociais envolvidos quer do seu papel na dinâmica do sistema 
global. São disso exemplo, os regulamentos que estipulam as condições de desgaste físico para 
pilotos de aeronaves, os diplomas que regulamentam a reforma antecipada para diversos tipos 
de trabalhadores. Cf. Boaventura Sousa Santos, Maria Bento, Maldonado Gonelha e Alfredo 
Bruto da Costa, Uma visão solidária da reforma da segurança social, Lisboa, União das 
Mutualidades Portuguesas/Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, 1998. 

l6  Anne Gauvin e Henri jacot (Coord.), Temps de travail, temps sociaux, op. cit. 
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tema da segurança social, nesta vertente, deixa-nos a impressão de que a maior 

desigualdade que, a longo prazo, resulta do direito ao trabalho é o direito ao 

sustento e ao descanso tanto materialmente como nas expectativas que incute em 

virtude da definição, sempre de difícil ponderação, de "plafonamentos" 

contributivos. Do mesmo modo, a ordenação das especificidades de condições 

laborais que posicionam diferentemente os indivíduos face aos vários esquemas de 

beneficiação social da previdência, sempre evidenciou distorções de diversa ordem 

a que se acrescem os planos de saneamento financeiro das empresas em 

dificuldade. 

Toda a convenção é um artificialismo que vigora e se transforma de 

acordo com uma dinâmica social própria em que intervêm diversos factores. E, a 

partilha do emprego é, cada vez, mais comandada pelos desígnios da conjuntura 

económica. Quando o tempo do trabalho deixa de ser o tempo do emprego e do 

activo, uma remodelação da normatividade temporal está em curso, condicionada 

e fomentada pela ligação à dinâmica que regula o tempo de trabalho. 

Mas a idade legal, assim como as regras do sistema, constituem a principal 

referência para orientar a progressão individual de trabalho em direcção a formas 

de saída convencionais ou alternativas. A via médica é, frequentemente, 

instrumentalizada para suprir uma carência de alternativas ou a indefinição 

económica que coloca activos em profundos dilemas de sustentabilidade. Desviada 

da sua função, a legitimidade médica serve como critério de julgamento ou juízo 

arbitrário17 para decidir acerca das possibilidades de trabalho ou não trabalho do 

indivíduo. E, pois, um recurso do sistema, na prossecução das intenções de garantir 

um tempo para s i  próprio fora dos constrangimentos do trabalho quando, ainda por 

l 7  E caracterizado, no dizer de Karl Jaspers, por um olhar imparcial que se rodeia dos requisitos 
da cientificidade que o nosso tempo exige e o fundamento das decisões requer. Cf. Karl Jaspers, 
O médico na era da tecnica, Lisboa, Edições 70, 1998. 



cima, aumenta a contradição entre os interesses do Estado, das empresas e dos 

cidadãos. 

1.3. leg/t/m/dode medico no lelturo do corpo e constngão do /ncopoc/dode 

Numa época em que a dimensão legislativa e as interpretações médicas, 

acerca do corpo, convergem para se constituírem em fontes de legitimação 

estatutária da caminhada individual, compreendemos também a sua força no 

averbamento dos estados e das etapas de vida. É um facto que não se pode ser 

criança ou velho por decreto ou por ordenação médica, mas é verdade que, 

actualmente, a medicina e o direito constituem dois poderes instituintes com 

elevada capacidade de imposição de estatutos. O domínio do trabalho e do tempo 

livre não poderia ficar de fora da sua alÇadal8. E, como a relação de trabalho é 

uma relação de vida, o papel da medicina é bem mais adstringente do que se julga. 

Como dissemos no capítulo anterior, costuma ler-se a idade nos sinais do corpo e 

costuma tomar-se o registo do  desgaste pelo peso dos anos, geralmente anos de 

vida e de trabalho. Ora, a leitura médica e a discriminação de sintomatologias (de 

idade ou outras) integram-se num modelo cultural que faz diferentes usos sociais 

do corpo assim como da interpretação social da saúde e da doenÇal9 de que a 

contemporaneidade não é excepção. 

A medicina do trabalho opera num registo de contextualização das lesões 

e incapacidades resultantes dos processos de trabalhos e a medicina, em geral, 

num contexto pericial que organiza os signos e os sintomas patológicos2o. Em 

l 8  A tabela de perfis médicos de inaptidões e incapacidades permanentes, aprovada pelos 
órgãos oficiais e publicada em diário da república, s30 disso são disso exemplo. 

Cf. Philippe Adam e Claudine Herzlich, Sociologie de Ia maladie et de Ia mbdicine, Paris, 
Nathan, 

20 Cf. Manfred Planz e Heinrich Keupp, "Le concept de maladie: une perspective 
sociologique", Revue Internationale de Sciences Sociales, n03, vol. XXIX,  1977. 
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certos contextos, a reforma deixa de ser a afirmação de um direito para ser a 

reivindicação da doença e de lesões incapacitantes. Os padrões identificativos de 

incapacidades e de limitações, na esfera do trabalho, representam provavelmente 

uma vertente moderna da construção social da velhice e, porque não, um facto que 

contribui para a sua conotação patológica. Não é por certo o único e, além disso, 

apenas põe em relação aquilo que persiste nas representações vulgares, isto é, as 

denominadas patologias da idade. 

Na relação de trabalho e no contexto laboral, porém, teoricamente, o 

envelhecimento não conta para a produtividade e nível de rentabilidade do 

trabalhador e, por isso, jamais poderia traduzir-se em desgaste ou em doenças 

profissionais2'. A interpretação legalista da doença e do desgaste convergem, 

assim, para o que sempre se defendeu: o envelhecimento não tem patologias 

próprias e o desgaste do trabalho terá de ser medicamente atestado por 

disfuncionalidades mensuráveis. Perante isto, o envelhecimento encontra-se 

desligado das patologias, mas ao ter de se reivindicar o estatuto de doente ou de 

incapacitado subentende que está em causa requerer que um averbamento relativo 

ao estado do corpo origine um estatuto sócio-jurídico que integra a condição de 

trabalhador liberto das coerções do trabalho. Este é, portanto, um exemplo 

contrário àquele que se apontou, no capítulo anterior, em que se usam os sinais do 

corpo para contrariar a leitura do envelhecimento. Assim sendo, vemos que pode 

jogar nos dois sentidos. 

É sabido o quanto a actividade é invocada entre as causas de doença e de 

mal-estar, e isto, antes de mais, porque mutila e agride o corpo. Ora, o estatuto do 

corpo é hoje algo que se preserva mas que pode integrar o processo de decifração 

21  Efectivamente, em termos de medicina do trabalho e do disposto em termos do 
reconhecimento de incapacidades, só as disfunções resultantes da exposição prolongada a 
rigorosas condições de trabalho como ruído, luminosidade, pressão, etc. é que, podendo 
originar lesões irreversíveis e incapacidades parciais ou permanentes, são susceptíveis de 
permitir accionar um pedido formal de invalidez ou de doença profissional. 
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do envelhecimento social. Nas observações de Maria José Hespanha "o corpo 

disforme, marcado pela usura do trabalho e insensibilizado pelo esforço excessivo 

torna-se o simbolo de um modo de vida que se quer Pelo que 

deduz com franca pertinência o sentido classificatório da interpretação dos sinais 

do corpo: "os cuidados com o corpo que hoje dominam as classes média e alta 

urbanas não traduzem assim apenas uma preocupação estética, mas sobretudo 

uma fuga d desclassificação Várias estratégias de acção individual visam 

precisamente, em última análise, contrariar a desclassificação social. Regressando 

ao que salientamos no capítulo anterior, a recusa dos indícios da idade é uma 

delas e, a admitir estas conclusões, tudo o que é símbolo de decrepitude poderá 

também ser interpretado nesse sentido. 

N o  plano individual, procuram-se iludir as formalizações que apontamos 

ao envelhecimento, ao mesmo tempo que as reivindicações da inaptidão 

profissional se inscrevem numa via de acesso a formas de sustentabilidade pós 

activas. Se se reconhece, actualmente, que a medicalização da existência parece 

24 
ganhar terreno em termos de leitura dos sinais do corpo , ela é mais insuspeita no 

plano comportamental e não deixou sequer de lado a arbitragem da passagem à 

reforma nem a peritagem sobre as capacidades atestáveis de trabalho. Conhecer-se 

o seu papel, o seu alcance e implicações é, em termos de interferência com a 

gestão pessoal do percurso de vida, uma forma de dar conta das regras de 

funcionamento do sistema social que condicionam as opções individuais. 

22 Cf. Maria José Hespanha, ' O  corpo, a doença e o médico. Representações e práticas sociais 
numa aldeia", Revista Crítica de Ciências Sociais, no 23, Setembro de 1987, 195-21 0, p. 199. 

23 Maria José Hespanha, Idem. 

24 Todas as sociedades têm formas particulares de interpretar os sinais patológicos. Acontece 
que existe, hoje, uma propensão desmesurada de interpretação dos sinais do corpo, e mesmo 
do comportamento na vida quotidiana, pela óptica médica integrando-se uma ampla divulgação 
da informação médica com os saberes tradicionais e alternativos. Se, é verdade que cada grupo 
social ostenta um sistema de comportamentos corporais próprio, aquilo que, com propriedade, 
podemos designar de "culturas somáticas" reflectem naturalmente os valores dominantes de 
uma dada época e classe social. Mas ao que aqui fazemos alusão é sobretudo à legitimidade do 
sistema médico enquanto sistema pericial que descodifica no corpo os parâmetro probatórios e 
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Ninguém dúvida que a racionalidade económica se junta à ponderação da 

retracção activa e que esta avalia mais concretamente os ganhos e perdas 

monetárias do que aos custos pessoais. São estes que frequentemente se invocam 

nas formas de exclusão activa mas até que ponto supuram a necessidade de 

segurança pessoal? 

Elementos de uma relação causal ainda por estabelecer, as percepções de 

segurança parecem ser aqueles que mais jogam em termos de projectos pessoais na 

avaliação subjectiva e na validação de si, entre aspirações que se foram 

2 5 construindo de maior ou menor estabilidade e de incertezas de continuidade . 

"Ter o suficiente para viver" não corresponde hoje, dadas as regras de regulação 

em função dos tempos e da tributação dos rendimentos do trabalho, ao paradigma 

da reserva material de segurança pessoal, mas ao tempo capitalizado. Foram as 

contrapartidas do trabalho enquadrado, e portanto regulado, convertido numa 

relação de reciprocidade a constituírem-se em pontos referenciais que permitem 

encarar-se a retracção progressiva ou, pelo menos, algumas cambiantes opcionais 

na ponderação das alternativas de sustentabilidade. 

Têm-se os benefícios temporais, e a reforma por consequência, como um 

mérito ou um demérito nas regras percebidas de um sistema de avaliação 

sintetizado na idade. Os referentes temporais, na sua forma codificada, 

estabelecem parâmetros de actuação, grosseiros é certo, mas importantes tanto na 

definição de metas como na de avaliação da relação com o trabalho. 

25 
Daniele Linhart, op. cit., pp. 155  e segs. 
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2. Envelhecer na "concepção de si" e na relação pessoal com o trabalho 

A relação com o trabalho transforma-se ao longo da idade, ainda que a 

actividade prossiga até ao fim. Tudo parece indiciar que o trabalho resguarda do 

sedentarismo, do abandono e da regressão pessoal. Entre sentimentos e volições, 

certos acontecimentos marcam mais as trajectórias biográficas. Ainda não se sabe 

exactamente como e quais deles imprimem a maior especificidade no processo de 

produção da individualidade de vida. Não sendo imune aos acontecimentos e às 

circunstâncias, cada indivíduo percorre diversamente o f io da idade. Todavia, não 

há esforço científico que, do conjunto de aspectos individuais, não retire as 

regularidades gerais para leitura das contingências. Ao procurarmos no espólio dos 

anos de trabalho dos indivíduos que entrevistamos, ficamos a saber que a 

consciência de se envelhecer advém muito de situações de sofrimento, umas mais 

marcantes que outras, assim como da perda de capacidades ou da interpretação 

dos sinais do corpo nesse sentido. 

2, I. As dss/guo/dodes do snvslbsc/msnto loborol 

Numa digressão pela sabedoria dos anos, o gerontólogo Claude 

Olievenstein constata que "há uma profunda desigualdade no destino que nos é 

reservado (. . .)26". A natureza revela profundas desigualdades a que a vida social 

acrescenta ainda mais. Pela sua origem, o processo de envelhecimento é, já em si, 

um fenómeno profundamente desigual a que se juntam os desfavorecimentos face 

ao trabalho e, de um modo geral, face às condições de existência. A repartição por 

idades é em tudo um sistema de desigualdades necessárias que nos dispensa 

26 Claude Olievenstein, A arte de envelhecer, Lisboa, Editorial notícias, 2000, p.57. 
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apresentação assim como o sistema de representações que sobre elas se edifica e 

de que os ambientes sócio-laborais retiram argumentos de diferenciação. 

Naturalmente, não podemos escamotear que a percepção do efeito da 

idade será sempre algo com um cariz diferente daquilo que é o efeito da idade em 

s i  sobre a empregabilidade. Apesar de estudos ergonómicos demonstrarem relações 

entre envelhecimento e aptidões de trabalho, não conhecemos com precisão quais 

as reais implicações da idade na procura activa de emprego. Como salientamos na 

primeira parte, ao nível dos dados empíricos, os efeitos relativos ao 

envelhecimento dos trabalhadores convergem tanto para demonstrar a baixa de 

performance sensorial e psicomotora como o incremento do processo formativo da 

A prevalência de um ou de outro destes resultados depende dos 

contextos, das circunstâncias e do grau de familiarização com o trabalho. 

Relembremos também que só há lugar para falar de envelhecimento, por 

relação com o trabalho, fixando-se ambientes e postos de trabalho. É na forma 

como as determinantes ambientais intervêm na solicitação de respostas operativas 

e na mobilização de recursos da experiência e da aprendizagem que reside a 

possibilidade de se aferir implicações objectivas28. Não podemos negar sequer 

que as situações de exposição prolongada às difíceis condições de trabalho 

aceleram ou precipitam estados de desgaste e de regressão das capacidades 

sensoriais. Alguns estudos aprofundados, para países europeus, quantificam, por 

exemplo, que os assalariados expostos a movimentos repetitivos a nível do braço e 

ombro apresentam em determinados postos de trabalho uma perda de motricidade 

27 Cf. Philippe Davezies, "L'évolution de létat fonctionnel de I'hornrne en fonction de I'âge, et 
ses conséquences sur I'activité de travail", in Sylvie Droit e François Guérin (Dir.), Les 
vieillissements dans le travail. Actes du colloque européen, Luxern bourg, 1 992, pp. 25-30. 

28 Cf. Jean Claude Marquié, "Changernents cognitifs, contraintes de travail, et expérience : les 
rnarges de maneuvre du travailleur vieillissant", in Jean Claude Marquié, Dorninique Paurnés e 
Serge Vol koff, Le travail au fil de I'tlge, Paris, Octares, 1995, pp. 21 1-244. 
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- - - 

equivalente a 10 ou 15 anos de e n v e l h e ~ i m e n t o ~ ~ .  As desiguais condições 

ambientais ou a diferença nas solicitações do posto de trabalho proporcionam 

indiscutivelmente um envelhecimento desigual das funcionalidades orgânicas, 

sensoriais e perceptivas. Esta é a realidade biológica do envelhecimento humano 

que se manifesta a nível do trabalho em si, constituindo o principal factor de 

desigualdade perante o diferencial de desgaste profissional observado entre 

contextos laborais. Paralelamente a este, constrói-se um sistema de desigualdades 

relativas à maior ou menor aceitabilidade e dificuldade em manter no activo um 

trabalhador de idade. 

O inquietante sentimento dos trabalhadores, com elevada antiguidade na 

função, acerca da sua perda de valor efectivo para a actividade, em geral, e para o 

mercado de emprego, em particular, é plenamente justificado. Há, por assim dizer, 

"custos de amortização do factor humano" resultantes dos anos acumulados no 

posto de trabalho que nunca foram devidamente contabilizados pelos 

empregadores nem objectivamente considerados pelas medidas preventivas sobre 

envelhecimento dos trabalhadores. Quando hoje um volume já considerável de 

pesquisas especializadas dá conta do efectivo desgaste físico, eis que se torna 

evidente a necessidade de diferenciar o desgaste parcial conjuntura1 recuperável 3 O 

do desgaste progressivo que se torna uma tara individual ao longo dos anos, por 

cumulaçáo de disfuncionamentos, danos e lesões; uns ligados ao exercício 

profissional, outros não. Deste modo, as depreciações resultantes do processo de 

desgaste profissional são uma realidade que aparece na correlação dos anos de 

trabalho e de antiguidade laboral ou simplesmente dos anos de vida e inseparável 

do  processo regressivo global independente do trabalho. 

29 Cf. Marie josèphe Saurel-Cubirolles, et a l i i ,  "État de santé perçue et perte d'ernploi", in 
Travail, santé, vieillisement. Relations et t?vo/utions, Acres du colloque, Paris, Éditions 
Octares, 2001, pp.53-66. 

30 Cf. Marc Loriol, Le ternps de Ia fatigue, op. cit. 
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Fica-nos contudo a ideia de que mesmo no plano das performances 

psicotécnicas e cognitivas, dificilmente se neutralizam os estereótipos mais comuns 

ligados ao envelhecimento, assim como o efeito da variável idade em s i  nas 

observações. Ora são estes, em boa medida, os responsáveis pela reabsorção de 

trabalhadores de idade, tornando o desemprego um factor de elevado risco para a 

exclusão do  activo. 

As condições objectivas de empregabilidade, essas, são de uma 

variabilidade circunstancial evidente para que se possa afirmar, com relativa 

segurança, qual o peso da idade com tudo o resto constante. A natureza do 

trabalho e o teor da relação, expressa na forma de vínculo, tende a denotar 

desigualdades que teimam em alargar-se. De resto, à medida que passamos de um 

modelo de maior rigidez, nas relações de trabalho, para um outro de maior fluidez 

na forma de contratualização aumentam a incerteza e o temor pela perda do 

emprego com o avanço da idade. Este é um dado verificável independente da 

efectiva dinâmica dos diferentes ramos em que se exerce a actividade produtiva. 

Examinamos pois algo de paradoxal. 

É curiosamente nas profissões de maior imprecisão dos contornos 

contratuais, como no caso da agricultura ou da construção civil, que o desgaste 

físico é mais importante. O meio operário, pelas suas especificidades de uscira 

funcional, é o mais problemático. É nele, que a maior parte dos estudos 

ergonómicos estabelece a sua base de análise. Assim sendo, nas regras que 

regulam o mercado de mão-de-obra, entrará certamente a noção de desgaste e de 

regressão a que os anos de trabalho sujeitam os indivíduos. Também se observa, 

por um lado, que o parâmetro idade é, implicitamente, sinónimo de desgaste e 

mais valia independentemente das diferentes proveniências sócio-profissionais 

assim com das perspectivas de continuidade, e, por outro lado, que os sectores 
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mais adversos à manutenção dos trabalhadores mais velhos no activo são de 

inserção terciária. 

Assim sendo, o desencorajamento diferenciado por ramos é um factor a 

ter em conta com o avanço da idade. Aqui, a situação é particularmente vincada no 

caso das mulheres. Existiria, segundo algumas interpretações, uma "natural 

renúncia" ao trabalho mediante a ponderação das incompatibilidades familiares 

que agem de maneira desigual nas trajectórias do casal3'. O fenórneno acentua-se 

em determinados meios, sendo aliás visível no ciclo de actividade feminina, como 

já se salientou. A curva de envelhecimento não é igual para os géneros e o declínio 

ou o risco de não reintegração activa também não. 

O acesso ao sustento e ao bem-estar não dependem do mérito ou da sorte, 

mas de oportunidades desigualmente distribuídas. Como corolário das 

desigualdades profissionais que se complementam na forma de relação com o 

trabalho na pós-actividade e com a possibilidade de mobilizar competências 

construídas e diversamente valorizadas no exercício profissional, as diferentes 

profissões perspectivam valências de idade e afirmam possibilidades de 

continuidade cujo significado se insere num projecto pessoal relativo ao fenómeno 

em apreço. A "concepção de si"  na leitura que se faz do presente, na conjunção 

dos tempos e do devir profissional, tece ao fio da história pessoal uma sincronia 

maior de significados onde se integra o sentido de continuar a trabalhar. 

A verbalização do sentido é sincronizada sobre um modelo alternativo de 

trabalho que ocupa um espaço contrário ao da subsistência: "consigo lá agora 

31  Cf. Philippe Alonso, Fernrnes ernploydes. La construction sexude du salariat, Paris, 
L'harmattan, 1996.  
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deixar de trabalhar ... isto, para mim é uma distracção", (José, 72 anos, 

Oftalmologista aposentado). Nem sempre o "trabalho-distracção ou diversão" se 

substitui ao "trabalho-obrigação" e ainda que assim seja nem sempre é 

desenvolvido em moldes de prestação profissional de serviços com a retribuição 

devida. 

Se abdicarmos da desigualdade de recursos profissionalizantes que 

caracteriza as perspectivas de relação futura com o trabalho e a pós-actividade, a 

ideia central apresenta-se-nos da seguinte forma: "a partir de certa altura tive de 

aceitar que envelhecia ... se o trabalho envelhece ou rejuvenesce nunca pensei 

nisso, agora para m i m  é um sinal de mais valia física e mental" (Vitor, 64 anos, 

médico clínica geral). Há aqui de facto um sinal de abnegação muito forte e o 

mesmo se verifica nas propensões altruístas: "quando me reformar penso dedicar- 

me inteiramente a acções de voluntariado ... só assim me sinto activa e ú t i l  o que é 

necessário para me sentir viva" (Goreti, 47 anos, responsável de pessoal). 

Numa outra versão emerge um sentido de afirmação do elo vital que é a 

actividade, em que registamos algo de muito significativo: "trabalharei até poder, 

até as forças não me faltarem ... trabalhar agarra-me A vida ...q uando não poder 

estou pronto e acabado ..." (Augusto, Pescador, 47 anos). A actividade devolve a 

noção de vitalidade e utilidade social que a inactividade não sugere nem poderia 

sugerir. Não terá sido sem razão que a "reforma linchamento" foi tão denunciada, 

independentemente das variantes de relação com a actividade e modos de vida 

subsequentes. 

Com efeito, principalmente criticada pela ruptura que introduz no 

relacionamento típico e nos sentimentos de utilidade (de mais valia) ou de 

realização pelo trabalho, a passagem à reforma apresenta variantes contrastadas de 

que é difíci l  estabelecer claramente a sua relação com o contexto de 

desenvolvimento profissional anterior. O trabalho pós-activo manifesta mais o que 
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é enquanto relação de vida: "quando deixar de trabalhar, morro ...... é o trabalho 

que me mantém vivo" (Manuel, 62 anos, agricultor). Mas a mutação primordial era 

já antecipada nas aspirações dos activos em finais de carreira: "Penso deixar de 

trabalhar antes dos sessenta e fazer tudo aquilo que fui adiando. Tenho que 

aproveitar enquanto ainda houver uma réstia de saúde para concretizar algumas 

coisas que não pude antes e, sobretudo, ter um tempo para mim". (José, 

engenheiro agrónomo, 53 anos). 

É efectivamente a idade que nos incute a perspectiva de que os dias que 

atravessaremos, dentro de um futuro próximo ou longínquo, serão minados por 

dificuldades crescentes, com uma saúde mais debilitada do que a de hoje, com 

possíveis handicaps que nos limitam na acção. Como confessa um interlocutor, 

quando se é jovem isto não acontece e os resultados teriam sido outros, pois a 

projecção para o futuro toma como base o estado em que estamos: "sabe, quando 

se é novo, pensamos que nunca envelhecemos, que continuamos pela vida fora a 

ter uma saúde de ferro e que nunca precisamos de ninguém ..." (Joaquim, 67 anos, 

agricultor). O trabalho, natural e materialmente, transforma os indivíduos, 

condiciona as ambições: "Se não fosse o mal que tenho nos ossos, agora é que era 

ganhar dinheiro ... na minha altura trabalhava-se e não se ganhava nada ..." (António, 

54 anos, empregado de exploração agro-pecuária). O estado de saúde condiciona 

tanto como incita a formular projectos de actividade. E, sabemo-lo também, entre 

os maiores factores de desigualdade está o impacto diferencial da natureza, isto é, 

das manifestações da doença e da saúde. As condições de realização pessoal 

estarão sempre condicionadas pelo estado de natureza. Mas, na progressão da 

idade, desenvolve-se uma premeditação da forma como se retrair do activo e de 

como utilizar o restante tempo de vida. Dentro de quadros normativos próprios, 

desenham-se esboços de progressão que, antes de mais, nos transmitem a noção do 
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quanto os indivíduos que inquirimos adquiriram um conhecimento concreto sobre 

as regras que sectorialmente regem as possibilidades legais e pessoais. 

Se, como genialmente o expressou Jay Forrester, "o planeamento é a 

organização da e ~ ~ e r a n ~ a " ~ ~ ,  a planificação do que fazer e de como proceder 

perante o aumento dos anos de trabalho, evidencia, mais do que qualquer outra 

dimensão do processo de retracção, a ligação entre normas sócio-jurídicas e 

possibilidades de progressão em direcção a um fim incerto. 

3. Conjecturar a esperança: projectos de envelhecimento e de tempo próprio 

No dizer de Georges Ribeill : "a história passada, seja ela de facto ou 

tendenciosa, pode ser um ponto de referência possível, para os actores sociais, na 

elaboração das suas prdticas"33. As trajectórias de trabalho constituem um 

referencial necessário para encarar as estratégias de saída e a pós actividade. A 

valorização da experiência e do tempo passado introduz certamente desigualdades 

nas contrapartidas pós activas do trabalho. Mas, também do ponto de vista 

individual, configuram desiguais formas de encarar a retracção do activo. 

A representação que nos é veiculada sobre o trabalhador de meia-idade 

comporta duas vertentes indissociáveis: uma dimensão de relação com o trabalho 

e, mais do que qualquer outra, uma dimensão temporal inexpugnável. É facto que 

a meia-idade apresenta desafios específicos, aliás como qualquer outra. Em parte 

resultam das circunstâncias propícias ao balanço dos anos vividos e do 

envolvimento situacional tendo em conta que, na regularidade estatística 

conhecida, se perspectiva viver ainda outro tanto. Apesar disso, para além da meia- 

idade, a noção de que "o ciclo se inverte" ganha aos poucos contornos factuais. 

'* Apud, Isabel Carvalho Guerra, Fundamentos e processos de uma sociologia de acçdo. O 
planeamento em ciências sociais, Cascais, Principia, Maio 2000, p. 107. 

'' C.f. Ribeill, Georges, Tensdes e transformações sociais, Livraria Bertrand, Lisboa, 1976, p. 
22. 
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3.7. fi  prefigurogõo de um futuro "codo vez mais pr6ximo" 

A semelhança do que alguns estudos já propuseram34, para outros 

contextos, notamos na auto-apreciação do estado individual de saúde, de desgaste 

e das condições oferecidas para permanecer activo ou se aposentar, uma 

prevalência dos recursos de saúde e dos antecedentes profissionais sobre as razões 

monetárias. Contudo, voltemos a repeti-lo, deverá ser interpretada de acordo com a 

natureza do trabalho e modalidade de exercício35. Na realidade, trata-se de um 

momento culminante na trajectória que singulariza a história pessoal de trabalho 

desenvolvido. Cauteloso no que toca à ponderação do vivido profissional, 

auspicioso quanto ao agir, o trabalhador de 45 aos 55 anos é um adulto desde há 

muito e alguém que se encontra numa fase de balanço e consolidação profissional, 

na medida em que sente uma "premente necessidade de reintegrar todos os 

elementos curriculares" conducentes à explicação da sua situação36. Mas do alto 

dos anos passados a laborar, questiona-se o presente e projecta-se também para o 

f ~ t u r o ' ~ .  Joga mais que em qualquer outra altura com a visão temporal. Programa o 

restante da sua trajectória para que nela se suavizem o mais possível os contornos 

das modificações que percepciona e que sente virem a ter uma leitura exterior. 

Planifica e sequencia tarefas e tempos de realização. É a forma como se espera que 

a situação pessoal venha a evoluir sob o efeito da progressão dos anos; a 

prospectiva do encadeamento situacional quanto ao que se tenciona fazer face à 

actividade é que nos autoriza a falar em "projectos de envelhecimento". É, pois, 

34 Cf. Paul Paillat (dir.), Passages de Ia vie active A Ia retraite, Paris, PUF, 1989. 
3 5 

Só assim se explica que professores que professores, médicos advogados prevaleçam mais 
tempo do que operários e chefes ou empregados administrativos. 

36 Daniel Riverin-Simard, ftapes de vie ao travail ..., op. cit., p. 67. 

371dem, 70. 
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reconhecível, no conceito de projecto, como nos diz Isabel Guerra, "uma 

dimensão temporal que lhe está intrinsecamente ligada"38. E assim com a 

formalização de projectos de intervenção e é também esta a principal dimensão 

dos projectos pessoais sobretudo quando integram diferentes fases de vida e o 

declínio progressivo que se avista. Mas, é fundamentalmente a inevitabilidade da 

mudança e a esperança de se puder controlar que norteia os projectos futuros. 

Se é certo que ninguém planeia directamente envelhecer, o que é facto 

irrefutável é que toda a gente está certa desta inevitabilidade e, por conseguinte, 

delineia como se acomodar à mudança. Esperar a mudança, imaginar ou 

premeditar a transformação das capacidades de resposta ou das relações à nossa 

volta é também facto normal. Não é propriamente um sinal de se lhe resigna, mas 

mais uma forma de o encarar e lidar com a marcha do tempo. Nos indícios 

fisiológicos, ou na passagem dos anos, verificamos reflexos variáveis quanto a 

moldagem das atitudes, mas, regra geral, existe expectativas de "trajectória 

descendente" ou "retractiva" perante a actividade desenvolvida em moldes 

jurídicos e ainda perante aquela que é ou não regulada. 

A prefiguração vivencial dos próximos anos só pode ser uma atitude 

mental. E aqui, muito particularmente, a que mais nos interessa compreender. A 

duração tem também ela ao que sabemos uma dimensão psicológica indiscutível. 

Esta consideração é tanto válida para as experiências vividas (mais actuais ou mais 

remotas) como para a antecipação da duração das etapas futuras. 

Explicitamente, ou acalentados de forma mais intima, todos temos 

projectos de envelhecimento como se têm projectos de vida adulta. A forma como 

os concebemos, desenvolvemos ou pomos em prática é que varia 

irremediavelmente. A própria existência de projectos no entrelace com os 

j8 Cf. Isabel Carvalho Guerra, Fundamentos e processos de uma sociologia de acgdo. O 
planeamento em ciéncias sociais, Cascais, Principia, Maio 2000, p. 1 1  5.  
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projectos profissionais é um processo complexo que se desenvolve, ao que tudo 

indica, sob a forma de processo casuístico aleatório com dominantes sócio-laborais 

que cabe averiguar. 

3.9. O envelhecimento como projecto pessoa/ e projecto de v/do 

A medida que os anos passam, afirma-se o balanço subjectivo do 

envolvimento de cada um no enfrentar e viver o envelhecimento em termos 

profissionais, familiares e pessoais que, contrariamente ao que deixa supor 

Maximilienne Levet, não é apenas apanágio dos ~ e x a ~ e n á r i o s ~ ~ .  Falar-se em 

projectos é conceber-se o uso do tempo em função da forma como o mesmo é 

individualmente perspectivado40. Fazem-se projectos para os anos próximos de 

acordo com as perspectivas que a situação profissional permite. Planear é, segundo 

Henri Fayol, "calcular o futuro e empreg6-/on4'. Há, por assim dizer, uma 

premeditação no emprego futuro do tempo. Projectar é, por isso, conjecturar-se o 

tempo em função daquilo que se quer vir a realizar, isto é, planear a forma de o 

usar e de o gastar. 

A necessidade de dar à vida o seu sentido e um rumo para o futuro (futuro 

próximo, regra geral) leva a desenvolverem-se idealizações coerentes que 

prospectivam a continuidade, nunca o seu contrário. Poucos terão detectado tão 

prontamente a intersecção dos tempos de vida como Jean Guichard para quem os 

39 Cf. Maximil ienne Levet, Viver depois dos 60 anos, Lisboa, Instituto Piaget, 1998, p. 78. 

" Subsequentemente, e a par de uma redescoberta e reequacionamento do  lugar dos 
indivíduos, assiste-se desde há alguns anos a esta parte, A reformulação operatór ia dos 
conceitos de representação e de pro jecto pessoal. Ambos adquiriram, no  p lano da 
pesquisa empírica, u m  alcance teór ico e analí t ico indiscutível  ao convergirem para o 
entendimento das concepções e das razões individuais subjacente A acção. 
41 

Apud Eva Maria Lakatos, Sociologia da adrninistraçáo, São Paulo Editora, 
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projectos "são representações antecipativas de um futuro desejado que deve 

transformar a situação presente. Esses põem em relação os vários tempos do 

individuo, o seu passado, o seu presente e o seu futuro"42. Os projectos de vida 

configuram motivações e estratégias individuais orientadas em função de mudanças 

previsíveis, não forçosamente porque se quer mudar, mas porque se concebe a 

mudança como i n e v i t á v e ~ ~ ~ .  Não podemos deduzir, demasiado apressados, que 

qualquer projecto seja um projecto de envelhecimento, apenas o será quando 

marca cada etapa de vida com uma organização especial tendente a assegurar as 

condições em que se perspectivam as necessidades decorrentes de um progressivo 

declínio nos anos. 

A propensão para antever a arrumação das ocupações nos anos não tem 

idade, mas parece principalmente justificada nos trabalhadores ao abeirarem-se de 

condições de saída da vida activa. No processo de formulação de orientações 

futuras, o uso individual do tempo, encontram-se ancoradas as angústias e certezas 

do trabalhador. É notória a preocupação com a crescente instabilidade laboral que 

irrompe por entre os casos de seus conhecidos. Nos percursos diversificados, as 

intenções de acção ou de inacção encontram-se mais clarificadas por parte de 

quem se sente profissionalmente mais seguro. 

A construção de projectos de envelhecimento, tal como a entendemos, 

não expressa mais do que conjecturas de progressão em relação a metas em que se 

42 Cf. ]ean Guichard, Les reprPsentations d'avenir des adolescents, Paris, PUF, 1993. Foram 
sobretudo as pesquisas como esta que, no âmbito da educação e da caracterização das 
aspirações juvenis quanto ao perspectivado ingresso no mercado de trabalho, mais 
contribuíram para operacionalisar o conceito de projecto no seu sentido de relação com o 
trabalho. 
43 Quando verificamos que certas investigações, nomeadamente no âmbito da educação e da 
estratificação social concebem os projectos como uma intenção de alterar a sua condição senão 
mesmo de a alterar radicalmente está implícito que o projecto de acção motivador também é 
motivado por uma forte intenção de mudança. No entanto, não é absolutamente necessário que 
assim seja. No  caso presente, entende-se que, como decorrer dos anos, a mudança é inevitável 
e por isso certos projectos mais não são do que a visão antecipativa do que pode acontecer. A 
vontade de mudança pode não existir mas o projecto formular-se nos mesmos moldes em que 
se verificasse existir. 
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verifica uma tomada de consciência da necessidade de retirada. Na idade, como se 

viu, é mesmo uma relação com o tempo divisível e programável que está em causa. 

A projecção de desejos e de expectativas para s i  ou em relação aos que nos são 

mais próximos acontece em todas as idades. Mas se em fases iniciais da vida pode 

extravasar as condicionantes objectivas do momento, nas idades em apreço parece 

estar mais ancorado na situação vivida. O depoimento de um entrevistado ainda a 

espera de uma reforma incerta: "olhe, os filhos estão casados e se tivesse de que 

viver o u  para onde mudar teria deixado este trabalho e dedicava-se As minhas 

terras ... o ordenado da minha mulher daria para os e ~ t r a s ~ ~ " ( l o ã o  Miguel, 64 anos, 

operário fabril). O u  então, confrontam-se com aquilo que conseguiram amealhar e 

construir em termos de situação de conforto perante a adversidade da mudança: 

"deixei o negócio porque já se tornava complicado só em papelada a gerir ... acho 

que para mim e a minha mulher já tinha o suficiente, os filhos que vejam deles" 

(António Manuel, 59 anos, comerciante reformado). 

Em ambos os casos anteriores há uma situação de abando da actividade 

que constituiu, ao longo de anos, o centro gravitacional da economia doméstica. 

Não é, porém, a condição primordial que dita o envelhecimento na relação com o 

trabalho, já que essa depende de uma conjunção de circunstâncias na qual 

intervém o fundamental das inibições que impelem a resignar-se a adoptar 

progressiva e continuadamente uma atitude de abnegação das funções principais 

que o trabalho desempenha. Assim, ao sondarmos as atitudes perante o trabalho e 

o tempo livre, fixamos o quadro mais significativo para o lugar do trabalho ao 

longo da actividade. É curioso notar que uma das transformações mais 

significativas do significado do trabalho com a aproximação da reforma é o de 

caminhar para o seu contrário: o de lazer. Se assim é, acresce, por um lado, que a 

44 
O mesmo confessaria mais adiante que 'os extras" não são mais do que os pagamentos 

mensais, água, luz e aqueles gastos de manutenção da casa. Nem sempre assim se entende. 
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interpenetração não podia ser maior45 e que, por outro, o uso do tempo de 

trabalho também se transforma quanto ao seu significado. 

0 s  usos do tempo, relacionados com o avanço da idade, na perspectiva 

do presente, constitui um dos referentes que melhor traduzem a ancoragem em 

convicções de continuidade pós activa a um ritmo pessoal: "era professor (antes de 

ser bancário), continuei depois ao meu ritmo ... sempre tive muitos planos, hei-de 

arranjar tempo para os realizar". (João, 61 anos, Professor do ensino básico). Parte 

da argumentação que sustenta a inviabilidade é, ou a doença, ou a difícil gestão do 

tempo. 

Mas nada é assim tão simples. A indefinição quanto ao teor e natureza da 

actividade são ainda maiores do que a modalidade de exercício. Quando, de 

acordo com as perspectivas de pós-actividade, mais de metade das pessoas por nós 

abordadas revela tencionar trabalhar, não é da continuidade do trabalho de que 

viviam anteriormente de que se trata. Do que nos foi dado examinar, só uma 

ínfima minoria (menos de 17°/~) tem realmente planos de actividade sustentável, 

revelando, assim, que a natureza da actividade é muito abrangente e difusa e, mais 

ainda, que o tempo não é sempre usado activamente. Acontece que esses são os 

que dizem respeito a projectos de trabalho por conta própria. Assim, envelhecer 

tem um sentido e um significado. O sentido e o significado como componentes 

lógicas da acção que orientam as vivências. Neste processo, o envelhecimento - e 

não apenas a ideia dele - é reinventado e reapropriado individualmente nos 

projectos de mudança. Ainda que a noção de projecto seja avessa a algo que, à 

partida, não depende das intenções projectivas dos sujeitos, essa noção é constante 

a partir da meia-idade da vida, quando não o é mesmo antes. Entre as aspirações 

mais vincadas, a conquista de um tempo "apenas controlado por s i  próprio", fora 

das obrigatoriedades de trabalho, é dos registos de intenção mais claros. 

45 Charles Coldfinger, op. cit. 
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O horário é um instrumento de coerção e de controlo que vincula 

contratualmente e configura a distribuição do emprego do tempo. A alternância 

entre tempos de trabalho e de não trabalho constitui, provavelmente, das 

referências mais características da modernidade laboral e uma marca de 

identidade46 contrastada entre as diferentes modalidades pelas quais se apreende a 

relação salarial e que, por isso mesmo, se apresenta sob múltiplas aparências. 

Esquecemos frequentemente que a mesma identidade temporal que o 

período activo apresenta é extensível à situação de pós actividade. Sendo o tempo 

de um agricultor lido de uma outra forma por comparação, por exemplo, com o de 

um quadro técnico da administração pública, por que razão o não seria, em regime 

de aposentação? Certamente que o uso e a planificação temporal se tornou um 

elemento profissional e fortemente diferenciador das trajectórias individuais e, por 

conseguinte, reflecte-se, e em muito, nas prefiguraçóes antecipativas de cada um. 

Pesem embora as contrariedades da carreira ou a adversidade da situação 

de reforma, é certo que se depositam muitas esperanças na pós-actividade em 

matéria de controlo personalizado do tempo e da possibilidade de o afectar a 

ocupaçóes em função de uma livre escolha. 

Tudo leva a crer que é muito em função do capital tempo, que se 

consegue "por de lado" para a reforma, que reside nos dias de hoje a substancial 

diferenciação social dos trabalhadores mais velhos. Sendo os usos do tempo muito 

uma questão de distinção social, a ordenação do tempo converte-se, ele próprio, 

46 Cf. Marion de1 Sol, Annie Couzien, Nadine Souchard e Pascale Turquet, "Répartition du 
travail et identités salariales", Travail et emploi, no 74, 111998. pp. 63-1 10. 
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num factor de diferenciação Não custa a crer que o alargamento das 

desigualdades se jogue em redor de uma possibilidade contrastada de usufruto 

pessoal do tempo. 

O ordenamento e configurabilidade do tempo livre nascem das 

transformações ocorridas no tempo de trabalho48. Em virtude de tal constatação 

Pierre Tripier relembra que, em última análise, o trabalho é, por inerência, o 

campo de resolução de problemas e de negociação de regras49. Mas é também 

verdade que a dicotomia tempo de trabalholtempo liberto é cada vez mais fluida e, 

como consequência, os tempos interpenetram-seso. A confecção de um tempo 

próprio, nos desígnios das obrigações que abrangem desigualmente os 

trabalhadores, permanece entre aquelas características que se entendem mais 

condicionadas pela cultura e situação profissional. Ao registar-se que cerca de 62% 

dos inquiridos deposita esperanças ou "numa gestão pessoal" ou "num tempo para 

s i  próprio", apenas se relevou a noção latente de que o controlo do tempo parece 

fugir cada vez mais da mão de quem trabalha. 

Muitas das expectativas correntes dos trabalhadores acerca da libertação 

do tempo acabam por não se confirmar porque os projectos de actividade 

alternativa acabam por adquirir preponderancia. Mas a escolha agora menos 

condicionada entre actividades é um facto. A ideologia do tempo livre não passa 

disso mesmo, mas a sua real valência consiste, antes de mais, em podermos 

verificar que há, com alguma regularidade, a preocupação em projectar-se uma 

nesga temporal liberta das coacções do trabalho elou da procura da sustentação. 

47 Cf. Jean-Yves Boulin, "L'organisation sociale du temps", Futuribles no 1651166, mai-juin, 
1992, pp. 239-245. 

48 Idem. 

49 Cf. Pierre Tripier, "Sociologie du travail" in Jean-Pierre Durand e Robert Weil, Sociologie 
contemporaine, Paris, Vigot, 1997, pp. 437-458. 

Cf. Charles Coldfinger, Trabalho e extratrabalho. Em direcgão a uma sociedade fluida, 
Lisboa, Instituto Piaget, 
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Mesmo se no campo da actividade, entre aspirações e realizações, 

prevalece muito de aleatório e circunstancial sobre as trajectórias de vida, tal não 

invalida que a cada fase de vida corresponda uma organização própria dos tempos 

sociaisS1. Poucas experiências marcam tanto o nosso tempo pessoal, como o 

tempo de trabalho e o que dele resta livre ao improviso de cada um e ás 

determinantes a montante. Simultaneamente universal e fluido, o tempo tem a 

plasticidade suficiente para ser, como uma qualquer outro matéria, trabalhado pela 

percepção. Na convergência das trajectórias de trabalho percepcionamos muitas 

das transformações acerca da configurabilidade que tomam as temporalidades de 

vida. 

4. Trajectórias e segmentação temporal nos percursos de trabalho 

Na interligação e emparelhamento das singularidades colhidas sobre as 

histórias de vida, leram-se, até hoje, muitos dos destinos de classe52. A semelhanqa 

da introspecção efectuada sobre os itinerários de vida, que fixam a origem social 

como base de pesquisa, desenvolveram-se mais recentemente preocupações 

análogas relativamente ao destino de certos profissionais ou de certas categorias da 

população activa5'. Sabemos que entre homens e mulheres ou entre certos grupos 

marcados pela origem social se cava uma maior vulnerabilidade perante o 

emprego54. Efectivamente, a condição de partida só poderia indiciar riscos 

51 Claudine Attias-donfus, "L'irruption du temps l ibre : vie quotidienne et vacances", in Paul 
Paillat (dir.), Passages de Ia vie active ..., op. cit, pp. 128-1 58.  

52 Cf., entre outros, Daniel Bertaux, Destinspersonnels et strucíures de classes, Paris, PUF, 1977.  

53 Tanto em estudos longitudinais de aferição de mobilidade profissional como no estudo do 
risco diferencial de desemprego, do acompanhamento da evolução das saídas da formação ou 
da desigual inserção laboral, particularmente vincada entre géneros, verificamos que a análise 
se orienta para as trajectórias profissionais diferenciadas segundo um certo número de 
variáveis. 

54 Entre nós, o risco de emprego com horário reduzido e de depreciação continuada das suas 
habilitações profissionais apesar da procura de formação superior por parte das mulheres deixa 
nitidamente perceber que os percursos de homens e mulheres contrastam nos diferentes 
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diferenciais ao longo dos seus percursos de trabalho que certos autores interpretam 

na sua diferenciação de valor de uso temporal55. Seguramente o tempo dos homens 

e das mulheres já foi mais diferenciado perante o trabalho assalariado, sobretudo 

comparativamente Aquilo que hoje ostenta. Mas a procura de leitura das diferenças 

na sua inscrição temporal é uma leitura clara no que diferencia do percurso vital. 

4.1 Traj6ctdrias 8 prcursos que brotam &s cont8xtos pro~ssionais 

Perspectivadas na sua relação temporal, as trajectórias perante o trabalho 

afastam-se ou convergem, evidenciando o contexto social com as suas mudanças. 

Efectivamente, a analogia que se estabelece dos destinos pessoais com os 

indicadores da origem socials6 é evidente em termos da reconstituição das 

trajectórias profissionais. A translação da questão da proveniência social para os 

aspectos conjunturais que definem o condicionamento das opções pessoais, 

movidos pela procura de meios de vida, nem sempre permite fazer aparecer 

trajectórias muito claras, mas definem os contornos contextuais. Algumas das 

trajectórias perante a actividade foram, entre nós, muito clarificadas em torno do 

conceito de inserção no espaço profissional57. É particularmente o caso de Luísa 

Oliveira que, no seu estudo de referência58 acerca dos percursos profissionais dos 

tecelões nos lanifícios da Covilhã, problematiza a sua reinserção profissional na 

sectores e divergem de algum qualquer modelo global. Cf. Heloísa Perista e Margarida Chagas 
Lopes, "Potencialidades e vulnerabilidades no emprego das mulheres", Organizaçdes e 
trabalho, no 516, 1991, pp. 37-46. 
55 

Cf. Heloísa Perista (Coord.), Os usos do tempo e o valor do trabalho. Uma questão de 
género. Lisboa, MTS, 1999. 

56 Cf. Daniel Bertaux, op. cit.; "Récits de vie et analyse de I'agir en situation", Revue 
internationale de psychosociologie, vol. VI, n014, 2000, pp. 73-87. 

" 7 metodologia de abordagem consiste, no essencial, em isolar-se um grupo (ou um número 
reduzido) de profissionais e examinarem-se os seus itinerários de trabalho, descodificando as 
temporalidades resultantes das contingências de mutabilidade próprias àqueles contextos. dos 
métodos biográficos e etnográficos 

58 Cf. Luísa Oliveira, Inserção profissional. O caso da reestruturação dos lanifícios da Covilhã, 
Lisboa, Edições Cosmos, 1998. 
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iminente derrocada do saber artesanal e de um certo tipo de qualificações. É 

também a tónica dominante dos estudos desenvolvidos em zonas economicamente 

deprimidas ou no apuramento dos factores de risco em termos de exposição ao 

desemprego de longa duração seja ele devido ao impacto t e c n o l ~ ~ i c o ' ~  ou ao 

efeito diferencial de empregabilidade dos activos segundo a idade, tal como o 

concebemos neste estudo. 

Há, em qualquer dos casos, um distanciamento retrospectivo sobre o 

balanço posicional que incorpora subjectivamente as experiências passadas e 

evidencia contextos sociais, conjunturais e, eventualmente, "de classe". Disso não 

temos dúvida. Cremos que a questão da mobilidade de classe só tem a ganhar pela 

abordagem numa perspectiva de duração geracional ou intergeracional, sendo 

certo que nas observações sociológicas se leva sempre atrás todos os atributos 

inerentes ao grupo observado. Nesse sentido, para a compreensão da construção 

das temporalidades ligadas à questão geracional, Claudine Attias-Donfut e François 

Charles Wolff preconizam uma abordagem subjectiva da mobilidade e, 

particularmente, da mobilidade intergeracional em função daquilo que é a 

percepção dos sujeitos e a sua construção dos percursos pessoais60. É facto ainda 

que, para além de subjectiva, a mobilidade é também relativa. A contextualidade 

emergente, no sentido em que as mudanças sócio-profissionais a posicionam, leva- 

nos a privilegiar ambas as dimensões para uma melhor compreensão de como se 

envelhece trabalhando. 

59 Cf. a propósito, Claudia Teixeira Lopes, "Caracterizaçáo do desemprego de longa duraçao 
numa área a sul do Tejo", Organizações e trabalho, no 1811 9, 1997198, pp. 75-89. 

" Cf. Claudine attias-donfut e Frangois-Charles Wolff, "La dimension subjective de Ia mobilite 
sociale", Population, no 6, 2001, pp. 91 9-961. 
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4.2. Trojectdr/os proflss/omis dos octuois trobolhadores mols velhos 

As trajectórias, assim como as formas de relação com o trabalho, variam 

muito na razão do grau de formalização das relações de trabalho. E uma 

inevitabilidade e uma constatação na análise da diversidade de modos de vida 

derivados do trabalho. Por conseguinte, quer o significado do trabalho e tempo 

extra-trabalho, quer ainda a forma de gestão de ambos, apresentam divergências e 

conformidades em relação a uma série de variáveis que de algum modo remetem 

para modalidades de contrataçáo e do vínculo no trabalho, ou seja, para as formas 

de enquadramento do trabalho desenvolvido na sua regularidade e continuidade. 

Pelas observações que relevamos, tudo parece indiciar que ao 

conceberem-se modelos de retracção do activo se deva ter em conta o tipo e a 

natureza da profissão, dado ser este um elemento de relevo tanto na estruturação 

da trajectória de actividade como de utilização ou de uso do tempo. No entanto, a 

não ser que se elejam casos intencionalmente seleccionados, a fraca significância 

estatística resultante de uma desagregação por profissão desencoraja, 

frequentemente, a concretização de uma tal pretensão. Entre a hegemonia de um 

percurso unitário e a pulverização perante a variabilidade, cremos dever tentar 

resumir os dados recolhidos a cinco tipos de percurso que, na nossa interpretação, 

melhor traduzem o desenvolvimento profissional ao fio da idade, para o conjunto 

de gerações estudadas6'. Assim, na sequencia do trabalho de tratamento e da 

confrontação dos percursos de trabalho, retivemos cinco modelos diferentes de 

percurso de acordo com o que a figura 9 documenta. 

Para aqueles que ainda se encontravam no activo os percursos sáo por nós deduzidos das 
intenções de trabalho e, por assim dizer, projectos de futuro. 

558 
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Figura 11. Tipos de trajectória e estruturação do tempo de trabalho 

Menor I 

I aestio Persoal do tempo profis~onal I 
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Pode-se ulteriormente verificar que quer o tipo de enquadramento jurídico 

do exercicio profissional quer o grau de formalização e de decomposição temporal 
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sentido da diferenciação. De acordo com a tipologia assim conseguida, cabe 
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afastamento apenas ditado por razões de saúde. A reforma é vista como uma 

possibilidade de melhorar o rendimento do trabalho. 

O tipo i3 - Resulta de situações muito controversas e um percurso global - 
muito irregular, entrecortado por períodos de maior ou menor formalização das 

relações de trabalho. Contra a vontade ou por opção, nesta situação, a estabilidade 

é mínima. Observa-se aqui, geralmente, uma vida activa em que se fez um pouco 

de tudo e o que melhor define o percurso é a constante procura de trabalho (seja 

de que natureza for) e o estabelecimento de novos vínculos. É um percurso 

segmentado, desenvolvido sob o signo da precariedade. 

O tipo C - É aquele tipo de trajectória do trabalhadorprofissional Ihecai- 

que, tendo emprego regular e frequentemente enquadrado do ponto de vista 

formal, procura mudar de ramo, montar um negócio ou estabelece-se por conta 

própria. Neste caso, em que há lugar a uma "segunda carreira", os projectos de pós 

actividade são bastante estruturados e as expectativas de trabalho claramente 

al icerçadas. A entrada é precoce e frequentemente adquirem-se as qual ificaçóes 

profissionais desde muito cedo com o esforço pessoal. Nalguns casos, esta segunda 

carreira advém de uma actividade que era secundária ou de uma oportunidade que 

estimulou a iniciativa pessoal. 

O tipo D - Caracteriza-se pela entrada bastante tardia para o mercado de 

trabalho e uma saída que varia consoante os casos. As qualificações adquiridas 

durante um longo percurso formativo permitem, regra geral, obter-se um emprego 

mais convencional ou gerido como trabalhador independente. O período de 

retracção do activo é muito variável e ainda mais irregular no género feminino, 

denotando uma retracção progressiva a partir dos 45 anos, isto é, há 

progressivamente quantitativos cada vez menores de indivíduos empregados ao 

longo da idade activa mais avançada. Alguns professores, médicos e advogados 

apresentam-se como mais aptos a integrar este tipo de percurso. 
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O tipo E - Apresenta-se como um modelo muito conforme à idade legal 

definida para trabalhar. Apresenta um período de intensa actividade profissional 

desenvolvida em moldes de emprego juridicamente enquadrado e uma delimitação 

clara com as outras fases de vida. Há, neste caso, uma convergência entre tempo 

de trabalho e tempo de emprego que configura uma utilização e afectação 

temporal absolutamente diferenciada ao longo da idade. A reforma dita o 

afastamento do trabalho e introduz uma nova modalidade de rendimento 

alternativo ao exercício profissional. 

Qualquer destes modelos apresenta propriedades inerentes à natureza e às 

possibilidades do exercício profissional assim como aspectos paradoxais. Tudo leva 

a crer que o tipo E, mais "euro-centrado" esteja posto em causa, perdendo-se tal 

como a possibilidade do "emprego para a vida" e o modelo A demasiado 

tradicionalista, contém uma relação de trabalho extraordinariamente longa, hoje 

em dia difícil de aceitar após as conquistas em matéria de direito de trabalho e de 

dignidade de vida. O que nos foi dado observar nos trabalhadores rurais mais 

idosos ou pessoas que sempre desempenharam a sua actividade desde cedo sem 

vínculos contratuais de longa duração, é difícil de ver repetido nas gerações mais 

novas. Assim, os tipos A e B parecem actualmente, e num futuro próximo, em - * 

franca perda de importância se aceitarmos a precarização das relações laborais no 
6 

-7' . 
domínio do emprego enquadrado ou as formas de flexibilizaçáo contratual, tal 

como o concebem as economias mais avançadas. Nos percursos do tipo C e D 

existe uma prevalência da realização pessoal em termos de postura de trabalho. 

Apenas se dá uma transformação no sentido de realização. São aqueles que mais 

reivindicam um "tempo para si". Também, sendo provável que a idade de entrada 

no activo continue a generalizar-se como tardia, parece admissível assistir-se ao 

que se apontou para o modelo D, mas isto já sem linearidade de percurso activo. E, 
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como as mudanças e a falta de referentes consistentes tornam, regra geral, o futuro 

pessoal mais incerto, as expectativas face à actividade laboriosa tenderão a ser 

mais fluidas e a segurança uma fórmula negociada. As actuais relações de trabalho 

e de solidariedade necessitam de ser repensadas pelo prisma geracional. 

5. Interpretação dos resultados e lugar da idade 

A actividade de trabalho, captada através da experiência, consubstancia a 

materia da memória sobre o tempo de vida. As marcas reais do tempo são história 

e memória e as gerações uma realidade de ordem temporal transposta para 

durações concretas da vida humana". Idade e actividade configuram ângulos 

relativos a uma profunda diferenciação social do fenómeno de envelhecimento que 

procuramos compreender na conjugação dos tempos de vida, isto é, pela forma de 

partilha do emprego entre gerações. 

As dinâmicas do trabalho, apesar de variadas, confinam-se a modelos instituídos 

que incorporam a relação com o trabalho ao longo das idades evidenciando 

temporalidades em mutação. A actividade 0 b r i ~ a t 6 r i a ~ ~  constitui, deste ponto de 

vista, uma marca qualitativa dentro de um registo sequenciado que funciona como 

barómetro fundamental e uma fórmula abrangente na avaliação da experiencia 

passada. Apesar de nem todo o trabalho humano ser de natureza assalariada, toda 

a teoria do valor do trabalho toma por base a relação salarial e a categoria do 

trabalho obrigatório livremente contratualizado na integração activa dos 

indivíduos. Mas é a idade que proporciona o referencial maior tanto na fixação de 

expectativas como para partilha do emprego e se impõe como parâmetro não 

62 Cf. Claudine Attias-Donfut, Sociologie des g&n&rations, op. cit., pp. 163 e segs. 

63 O trabalho obrigatório tem parametros de obrigatoriedade etária que transparecem da idade de 
trabalhar a qual se inscreve numa arquitectura temporal que integra as gerações na construção e 
manutenção de um padrão de sociedade. 
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explicito de empregabilidade. Há, a par da sua dimensão ordenadora, uma outra 

que diz respeito à do tempo normativo e relativo às exigências sócio-laborais. E 

através dela que se percebem os processos sociais de envelhecimento. 

5.7. Idade, snvelhecimsnto s conjugag60 dos tsmps d8 trobolho 

Ao longo de meio século, as estruturas de activos transformaram-se 

profundamente. Acontece que os enquadramentos institucional, jurídico e de 

protecção social são hoje profundamente diferentes do que eram e as realidades do 

trabalho também. A evolução da actividade feminina é talvez das alterações mais 

importantes em termos da volumetria do emprego e um indicador de mudanças 

geracional na convergência para um modelo de actividade em que a diferenciação 

por géneros se esbate em favor de uma diferenciação da participação por classes 

etárias. Mesmo se os tempos de trabalho de homens e mulheres ainda não são 

absolutamente idênticos, e isto, por razões culturais fundamentadas na repartição 

dos papéis sociais e familiares, a verdade é que eles se assemelham quando 

perspectivados sobre o fio da idade. 

Como ficou explicito, as geraçóes sucedem-se e não defrontam as mesmas 

adversidades. Da observação das gerações mais velhas, fica-nos a noção da sua 

maior estabilidade profissional, parecem menos afectadas pela questão da maior 

rotatividade do emprego. Talvez por isso manifestam ainda confiança nas 

instituições e na retribuição daquilo que, segundo eles, capitalizaram até aqui nos 

anos de trabalho. As expectativas quanto à substituição activa e os percursos 

orientados pela possibilidade de uma retracção conveniente sugerem que as 

geraçóes mais velhas, reúnem, à partida, mais hipóteses de segurança laboral. São 

contudo os seus receios, assim como os casos de desestabilização, aqueles que 

mais relevam a importância da idade no trabalho. Apresentam expectativas futuras 

fortemente condicionadas pela situação presente e nisto nada há de bizarro. Mas 
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manifestam preocupações de envelhecimento contrastadas em função da natureza 

e vínculo de trabalho, assim como dos percursos que construíram no activo. Os 

receios da prossecução de uma actividade com a idade deixam claro o seu valor de 

estratificação e de unidade funcional integrada ou marginalizada pelos processos 

de trabalho e gerida nas relações de emprego. 

As regras sociais encontraram na idade um pressuposto essencial na 

instituição de formas de partilha para a gestão social do trabalho e do emprego em 

função da métrica temporal. A unidade de sentido tanto na partilha de valores 

como de práticas profissionais já tinha sido r e a ~ ~ a d a ~ ~ .  O lugar da idade nesse 

processo também. Em síntese, o sentido de partilha temporal de algo que se 

racionaliza por processos sociais como o emprego, na perspectiva geracional ou da 

dinâmica global, coloca em evidência que a idade é um instrumento de regulação 

consensual jurídica e economicamente apropriado no sistema social. Pelo exposto, 

resumimos da seguinte forma o papel que a idade detém enquanto instrumento de 

regulaçáo incorporado no sistema de regras que regem a partilha do emprego entre 

gerações e na sua paridade com outros critérios de partilha: 

Assim sendo, e no pressuposto formal de articulação temporal, a idade, 

nas suas dimensões várias, é em boa medida também responsável tanto pela 

classificação como pela integração geracional. Reside aqui a sua função mais 

elementar. A idade é um elemento insuspeito que nos liga ao tempo universal e 

que integra o nosso tempo pessoal nas fórmulas de partilha temporal, instituídas a 

partir da divisão do trabalho. 

- - 

64 Foi o que se tentou através de toda a primeira parte do presente estudo. 

564 
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Figura 12. A unidade do trabalho e a articulação da partilha social do emprego 
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Os diferentes modelos que foram desenvolvidos para abordar a questão do 

envelhecimento - enquanto um fenómeno natural - nunca foram negados ao 

longo deste trabalho. Apenas acrescentamos que se envelhece socialmente muito 

em consequência das relações de base que o trabalho suscita. O envelhecimento é 

ainda - ou pode ser - um projecto pessoal, dependendo das determinantes do 

percurso e vitalidade dos sujeitos que perspectivam os anos que restam de vida. 

Poder-se-ia obstar que, incongruente com a ideia de que o 

envelhecimento social provém fortemente de uma explícita relação com o 

emprego, no quadro da vida actual, também se envelhece mesmo nunca tendo 

trabalhado. Em determinadas grupos sociais a inactividade prescreve uma condição 

social elevada. Também nestes casos existe envelhecimento? Claro que sim, e não 

o podemos negar. Não é contudo do mesmo tipo. Assim a diferenciação perante a 
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classe social é um desafio que se abre tanto mais quanto mais as novas tendências 

de estratificaçáo da sociedade se consolidam em torno da disputa pela segurança 

activa, pelas garantias e modos de vida pós activo. Tal como a mobilidade social, a 

65 mobilidade geracional apresenta implicações estruturais . 

Não se envelhece igualmente sendo-se mulher solteiraó6 sem trabalho ou 

viúva reformada. Do mesmo modo, não seria de esperar ler-se no peso dos anos, a 

fluidez das regras sociais. Defrontamo-nos com formas algo sórdidas de rebaixar o 

valor da idade. Os casos-limite de desempregados em fase tardia da trajectória 

activa são indicativos do quanto a idade se conjuga com a empregabilidade e, 

simultaneamente, ilustra o risco de desvalorização social com a destabilização dos 

referenciais em redor das virtudes da idade. A correspondência ou a sincronia de 

relação de trabalho e de emprego precipitava muitas situações de "velhos novos"; 

o aparecimento de mecanismos de exclusão com a idade parece fomentar o 

contrário. Ambas situações de avaliação social que se inscrevem na arquitectura do 

tempo de vida e na rotatividade geracional perante o tempo de trabalho regulado 

pela idade. Não uma qualquer idade, mas a idade a que é conferido o valor 

institucional de permitir o acesso ao trabalho. Ao proporcionar aceitabilidade (e 

logo a empregabilidade formal) dos indivíduos está directamente a relacioná-los 

com a dinâmica da actividade. Assim, num dado contexto sócio-institucional, 

lemos a idade como o mais geral indicador de empregabilidade e o parâmetro de 

regulação temporal que integra a actividade na corrente geracional. Se 

imaginarmos um sistema idealizado que tenha como vértice a idade legal para 

trabalhar, veremos o quanto o efeito gravitacional institucional em seu redor rege a 

articulação-dos tempos de trabalho nos tempos de vida (rotatividade geracional) e 

os tempos de emprego no tempo individual (rotatividade no emprego). Mas são 

65 Jean-Claude Drouin, Les grandes notions de Ia sociologie, op. cit. ,  

Categoria que como se sabe mantem, pelo menos entre n6s, ate tarde se nilo mesmo ate B morte o título 
de "menina". 



Capitulo X11 

planos imagéticos cruzados, estamos conscientes desse facto. Este último é, antes 

de mais, um efeito posicional individual perante a dinamica do emprego, ou seja, 

remetendo para as características da fixação instituída na relação laboral, Porém, 

atendendo-se ao fosso eventual entre intermitência no emprego e idade legal, 

apercebemo-nos do quanto as situações de exclusão do emprego se tornam 

situações mitigadas, aguardando a passagem do tempo para reintegrar a corrente 

geraciona167. Pelo que o resumimos ao que mostra o esquema seguinte. 

Figura 13. Articulação dos tempos individuais e geracionais a partir da idade para 

o trabalho 

67 Pode gerar algum equívoco a analogia. O que acontece em termos práticos é que em certos 
casos espera-se pela idade de reforma para obter uma pensão e não por outra colocação activa. 
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Vimos que o estado de desgaste é relativo nas suas consequências 

internas. Há um envelhecimento diferencial entre profissionais. Reconhece-se por 

ser de natureza diferente daquele que se nos inscreve nas artérias. Xavier 

~ a u l l i e r ~ ~  percebeu que de algum modo se articulava com os tempos de trabalho. 

O trabalho não basta, porém. O desgaste que ele induz acelera a depreciação 

funcional e incorpora, por isso, o envelhecimento natural e activo. Não é, pois, o 

trabalho em s i  que está em causa na questão do envelhecimento social, mas o 

sistema de regras que permite a sua conversão num valor de troca estatutária, mais 

ampla, que também não corresponde totalmente ao conceito de emprego mas à 

forma de exercício da actividade profissional, a qual encontra determinantes 

sociológicas que indicam usufruir de uma legitimidade diferenciada. 

A capacidade para se ser absorvido e integrado por um posto de trabalho 

ainda - mais que a capacidade em se lhe adaptar talvez (mesmo se existe 

reciprocidade) - participam activamente na definição de quem é ou não é 

"suficientemente jovem" para o serviço ou, pelo contrário, quem deverá ser 

incluído nas categorias classificatórias tendentes ao envelhecimento. Muito em 

consequência de uma tal realidade, desenvolvem-se estratégias activas de 

reivindicação de incapacidades para o trabalho, isto é, inevitavelmente de reforço 

dos estigmas de rejeição produtiva. Vemos, assim, que não só os próprios 

indivíduos corroboram uma lógica de envelhecimento social como participam, 

conjuntamente com outras instancias de legitimação ~ a n i t á r i a ~ ~ ,  no 

reconhecimento não apenas da sua situação face ao trabalho mas também daquilo 

que é o seu estado físico, emocional e relacional, capacitante ou incapacitante. 

A regressão da actividade restringe a rede de relações estabelecidas que 

vai reduzindo à sua expressão mais sintética. Para uma ampla faixa de indivíduos, 

68 Cf. Xavier Gaullier, L'avenir reculons, op. cit., p. 54-71. 

Inscrevemos sob esta designagâo todas instâncias médico-legais que tomam parte no 
processo de avaliaçâo do estado de saúde e de aptidáo para o trabalho. 
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circunscreve-se ao essencial da solidariedade fundamental quer ela seja de teor 

familiar ou ins t i tuc iona~~~.  Defendemos que o trabalho e de forma bem mais 

evidente ainda as relações de emprego tecem a nossa ligação ao campo social e 

consubstanciam o seu fundamento. O enfraquecimento destas é uma importante 

vertente da implosão pessoal no que tem de auto-realização ou de sócio-vital, e 

isto, qualquer que seja a propensão para a urbanidade, industrialização e 

terciarização que caracterizam a modernidade. 

5.9. Senti& e significado ob svo1uç6o Oco tempo de trobolho 

Estamos certos de inaugurar uma nova era quanto à moldura jurídica e 

institucional que enquadra o trabalho, apreensível sobretudo na evolução recente 

da sua vertente contratua17'. Mas, no essencial das "novas formas de trabalho", o 

que se perspectiva de mais provável é a progressão das modalidades de "trabalho a 

tempo parcial", de "trabalho temporário" e de "trabalho à tarefa", ou seja, 

modalidades que até aqui se classificavam como "atípicas". Note-se, porém, que 

muita da atipicidade resulta da procura de novas fórmulas de definição temporal 

para a prestação de trabalho. 

Como no passado, há razões para acreditar que a evolução da arquitectura 

do tempo de trabalho continue a condicionar toda a nossa forma de viver em 

sociedade e, en particular, as formas de diferenciação social entre estar ocupado 

por condicão e não estar. Thorstein ~ e b l e n ~ ~  e mais recentemente Jonathan 

70 Cf. Claudine Attias- Donfut (di r.), Les solidarites entre genérations ..., op.cit. 

71 Para o caso português, veja-se Glória Rebelo, Emprego e contratacão laboral em Portugal. 
Uma análise sócio-económica e jurídica, Lisboa, RH Editora, 2003. 

72 Cf. Thorstein Veblen, Theory of the leisure class, op. cit. 
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73 Gershuny , raciocinando na óptica da estratificação social, identificaram a 

diferenciação nos modos de repartição e de utilização do tempo como o principal 

factor explicativo do posicionamento social. Na base de tal postulado e por 

conformidade às novas formas de repartição temporal, as implicações posicionais 

mais relevantes, que se vislumbram na sequência da eclosão de uma classe de 

trabalho temporalmente incerto, dizem ainda respeito a um maior afastamento 

social. 

Observando retrospectivamente o percurso de vida, fica-nos a noção de 

que a ordenação das actividades é um problema crucial de sentido. A organização 

das actividades conduz ao adestramento do tempo útil, facultando, ao conjunto da 

existência, o seu sentido de desenvolvimento e de orientação. Em cenários de 

crescente instabilidade no teor dos vínculos laborais, diminui a possibilidade de 

previsão ou de conjecturar projectos de vida consistentes, isto é, de premeditar o 

uso do tempo futuro com alguma segurança. Em suma, se admitirmos que o tempo 

de trabalho constitui um dos principais eixos estruturantes das sociedades, há que 

reconhecer que se transformou globalmente mas com cadências que não atingem 

de igual modo os diversos grupos profissionais quando muita da diferenciação 

passa pela segurança temporal conquistada e expressa pelo vínculo laboral. 

O tempo na sua leitura social apresenta uma forte relação com os ritmos 

da actividade. A relação entre o tempo de trabalho e as temporalidades sociais, 

sendo uma marca própria das sociedades que se industrializaram e um dado já 

bastante consensual, constitui uma referência em mudança. Na normatividade 

institucional do trabalho, que tem em vista a integração económica e social da 

troca de mão-de-obra por contrapartidas várias, o tempo de trabalho sempre 

constituiu um elemento fundamental de avaliação e de medida do mesmo, tanto 

73 Cf. Jonathan Gershuny, "La répartition du temps dans les sociétés post-industrielles", 
Futuribles no 165-1 66, 1992, pp. 21 5-226.  
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em termos de duração calendárica como funcional. Ora, as formas de medir e de 

"normativizar" o trabalho estão a mudar nos seus aspectos convencionais. Talvez 

estimulada pela crise, que o mercado do emprego conheceu nas últimas décadas, a 

erupção do trabalho temporário põe à prova a nossa capacidade organizativa de 

integração do trabalho dentro dos princípios de funcionamento colectivo, no 

preciso contexto em que o estado se afirmou como agente central da regulação e 

74 em que a variável política condiciona muito a evolução societal . 
No essencial, ainda que do alto das crises económicas se pugne por um 

novo contrato social75, devemos fazer notar que o papel do Estado não se alterou, 

assim tanto, nem substancialmente nem em termos das expectativas que sobre ele 

recaem. Gerações sucessivas viveram, até há bem pouco tempo, sob a miragem da 

reforma como uma justa compensação do trabalho prestado e de um tempo para s i  

e liberto antecipadamente das coacções do trabalho. As expectativas individuais, 

alicerçadas durante muito tempo na visão de um merecido rendimento de 

subsistência, projectam o preenchimento do tempo pós-activo. A grande questão é 

saber-se, até que ponto, as expectativas relativas ao direito ao descanso e ao tempo 

livre encontrarão doravante uma correspondente efectiva nos percursos individuais 

e na sustentabilidade do sistema de previdência numa época de viragem. 

O paradigma providencialista que tardiamente nos atingiu, é difícil de 

sustentar fora do âmbito restrito do emprego enquadrado, parece já hoje um 

modelo sem futuro76. Acontece, também, que quando as trajectórias de actividade 

começavam a convergir para os padrões urbanos de uso do tempo, a tão defendida 

estabilidade do  e no emprego foi abalada assim como o foi a tão necessária 

74 Cf. Boaventura Sousa Santos et al i i ,  Uma visao solidária ..., op. cit., p. 261. 

'' O u  ainda a "uma necessária renovagão do contrato" como o escrevia um antigo primeiro- 
ministro. Cf. Michel Rocard (prefácio), Demain les retraites. U n  contrat entre les générations, 
Paris, Folio, 1991, p. 24. 

76 Entre eles, veja-se, a título de exemplo, Pierre Ronsenvallon, La nouvelle question sociale, 
Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 197. 
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protecção para as situações de risco decorrentes do trabalho. É todo um modelo 

ameaçado de "desregulação". 

No domínio da convenção temporal joga-se hoje, contra a corrente, com a 

idade e o tempo de trabalho na mira de remediar a partilha do emprego que não é, 

no essencial, um problema de tempo. A ideologia tecnocrata esforça-se por nos 

inculcar que o tempo verdadeiramente livre é uma miragem ou um sacrilégio e que 

os recursos temporais são um capital a preservar. O tempo de trabalho que 

consumimos vorazmente durante a vida activa - e de que temos a nítida 

consciência não ser recuperável - perde valor porque se inscreve no passado. Mas 

esse passado é a vida que cada um gastou com o trabalho. O trabalho gasta o 

nosso tempo de vida e por isso nunca será suficientemente bem pago porque a 

vida não têm preço. 

6. Perspectivas de evolução, efeito geracional e aspirações pessoais 

A leitura por idade implica considerarem-se naturalmente as gerações na 

sua relação com a actividade laboriosa. Nas suas trajectórias comuns podemos ler 

o efeito das mudanças com repercussões claras a nível de modos de vida ou de 

valores que os sustentam. São elas que se expressam em termos de modelo de ciclo 

de vida e de actividade que nele se integra. Frisamos, na primeira parte, que é o 

denominador do tempo histórico que agrega as gerações. Pela sua trajectória 

comum e ligação a um tempo histórico, as gerações são confrontadas com 

oportunidades diferenciadas, e por vezes irrepetiveis, associadas às conjunturas. 

Ao longo destas últimas décadas, as diferenças espelham muito do destino que a 

conjuntura Ihes reservou. 

Salientou-se, na segunda parte, que a pressão demográfica é uma 

realidade mas que dificilmente os seus efeitos exerceram, entre nós e num passado 

recente, uma pressão superior àquela que provavelmente resultou da absorção de 
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um crescente número de indivíduos oriundos de regimes não contributivos e 

transitórios de protecção É, facto, iniludível que os encargos sociais 

directamente relacionados com a dinamica do emprego cresceram. Não tanto 

78 porque se encolheu o período activo - que se reduziu sobretudo pela base - 

mas porque ele se homogeneizou e generalizou como modelo de formatação 

temporal para o conjunto de indivíduos em pleno uso dos seus direitos de 

cidadania e nos mais basilares direitos a uma protecção social mínima. Mas, 

também, é verdade que o sistema de previdência ou as formas institucionais de 

amparo e relativas à cobertura do risco social, com ou sem a tutela estatal, dos 

trabalhadores, constituem uma realidade com pouca tradição entre nós, e que teve, 

num curto espaço de tempo, de compensar atrasos e s t r u t ~ r a i s ~ ~ ,  a que hoje se 

acrescem todas as questões relativas à intensificação efectiva das proporções de 

pensionistas e da precarização do e no emprego. 

Em termos de apreciação quantitativa, refere Fernando Marques que 'na 

segunda metade dos anos 80 e 90, cresceram rapidamente as reformas antecipadas 

por motivo de desemprego (...) o número de pessoas abrangidas passou de 350 em 

77 Efectivamente, entre 1977 e 1979, decorrente do programa de moderniraçio pós 
revolucionário, e posteriormente em 1983 e 1986, por força da convergência para as normas 
europeias, é elaborado um conjunto de disposiçóes legais que equipara os trabalhadores 
independentes e os não vinculados por contrato de trabalho aos trabalhadores do regime geral 
de previdência. Também os trabalhadores domésticos e rurais viram os seus regimes 
reformulados sendo reintegrados quer no regime geral quer no regime especial de Segurança 
social das actividades agrícolas. Enfim, um aparato legislativo que consubstancia no essencial 
os fundamentos da justiça social e institui um esquema mínimo de protecção social na 
assistência médica e na sobrevivência. Cf. Fernando Maia, op. cit., pp. 97 e segs. 

78 Relembre-se que a d in lmica da população activa condicionada pelo aumento da 
escolaridade obrigatória, que se expbs na segunda parte, conjugada com as prescrições sobre a 
idade legal para trabalhar, constitui o principal mecanismo de encurtamento do período activo. 

79 Só podemos concordar com Pedro Hespanha quando sustenta que, estando as misericórdias 
e os sistemas mutualistas tradicionais sobretudo mais vocacionados para os cuidados de 
assistência e solidariedade primária e integrando estes os micro-sistemas de apoio, sofreram 
transformações rápidas que, conjuntamente como as instituições comunitárias de base, foram 
assimiladas em fórmulas inacabadas de solidariedade tuteladas pelo estado. Cf. Pedro 
Hespanha, 'Vers une société providence simultanément pré- et post- moderne. ~ 'É ta t  des 
slidarités intergénérationnelles au Portugal" i n  Claudine Attias-Donfut (Dir.), Les solidarités 
entre générations. Vieillesse, familles, état, Paris Nathan, 1 995, pp. 209-22 1 .  
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1988 para 13 mi l  em 1 995"80. O crescimento é notável mas o peso relativo de um 

tal fenómeno permanece no global com pouca expressão. Se, todavia, conjugarmos 

a situação de antecipação com a de pré-reforma definida pelo regime jurídico de 

19918' e com os numerosos esquemas articulados, nomeadamente sobre os 

acordos de empresa ou convenções sectoriais, verificamos que o compromisso 

inter-geracional foi desvirtuado a favor de um conipromisso de competitividade 

empresarial, o qual traduz mudanças profundas quanto à forma de partilha do 

emprego. 

Nem poderia ter sido de outro modo. No entanto, o debate centra-se hoje 

mais nos sinais de enfraquecimento financeiro do sistema e a questão da sua 

sustentabilidade a longo prazo, ficando no essencial por esclarecer se será 

verdadeiramente o envelhecimento populacional e o movimento de antecipação 

que gera as maiores pressões. Nesta problemática, retomou-se frequentemente o 

argumento de que a diminuição do período contributivo deprecia fortemente o 

rácio estatístico entre activos e pensionistas. Aceita-se que o aumento de 

pensionistas, qualquer que seja a proveniência, é uma das causas da depreciação e 

do aumento dos gastos de segurança social. Compreende-se, pois, que quer as 

tentativas de refrear a tendência quer a estimulação de planos de poupança 

individual cumpram as mesmas finalidades relativas à protecção na velhice e sejam 

uma consequência óbvia da visão do problema. Mais uma vez, a diversificação 

contrapõe-se à uniformização dos esquemas prestativos complementares ou de 

base que iludem o efeito das dinâmicas em redor do tempo de trabalho. E, para as 

gerações alvo do estudo, as principais expectativas recaem sobre a segurança 

social. Já os receios recaem sobre a manutenção do emprego até à idade mínima 

para a aposentação que a lei determina. 

80 Fernanda Marques, op .  cit., p. 65. 

Idem. 
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No dominio do entendimento, é curioso ver que se anseia pela reforma, 

enquanto pensão, mas se concebe esta de maneira perfeitamente desconexa do 

sentido de cotização geral, como se ela em nada constituísse uma opção colectiva 

global que vincula a uma integração contributiva alargada. Ao que tudo parece 

confirmar, terá sido na afirmação crescente do valor social de uso do tempo, que 

se deu o incremento do i n d i v i d u a ~ i s m o ~ ~  e por isso se entende a reivindicação de 

um tempo pessoal encastrado no tempo social como um dos elementos mais 

marcantes das aspirações pessoais de pós-actividade. Transparece, porém, das 

atitudes registadas, uma clara falta de compreensão do funcionamento global e um 

impacto diferencial da idade segundo a profissão que obriga a pensar 

sectorialmente as questões de envelhecimento e mesmo do envelhecimento social. 

Pretende-se uma utilização do tempo para gerir autonomamente nem que 

seja com mais trabalho, como se salientou nos capítulos anteriores. Mas, assim 

sendo, a velhice funcional torna-se mais fluida na erupção e progressão do tempo 

livre, que entre nós pouco se difundiu como modo de usufruir da pensão ou como 

modo de uso do tempo de reforma83. É, porem, constatável que os modos de vida 

pós-laborais, na fase de aposentação, são uma sequência e consequência das 

situações anteriores. Tanto a capacidade de empreendimento para se estabelecer 

por conta própria como a propensão para desfrutar do lazer radica hábitos 

adquiridos. De acordo com o estado físico e motivacional são diversas as formas de 

continuidade e as rupturas, essas, são do puro domínio da convenção. 

A partir de agora, duas tendências parecem esboçar-se. Por um lado, o 

aumento dos anos de obrigatoriedade contributiva - a que se juntam medidas de 

82 Michel Crozier, Le phenom&ne bureaucrafigue, Paris, Éditions du Seuil, 1963 e Jean-Frantois 
Lyotard, A condiçao pós moderna, op. cit. 

83 Sabemos que este está inteiramente subjugada, no modelo de produçãolconsumo, aos 
desígnios "consumeristas" da economia de serviços, sem qualquer actividade de 
criaçáo/produção caseira. As viagens e as actividades recreativas ou de voluntariado são outras 
tantas vertentes do modelo do reformado urbano e "euro-centrado" a que se aspira, assimilado 
nas possibilidades de actividade de uma ampla classe média. 
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desincentivo à antecipação da reforma e, por outro, uma clara progressão das 

modalidades de trabalho a tempo parcial e do trabalho temporário. A conjugação 

contraditória destas tendências só pode dificultar as vias de acesso a uma 

segurança material pós-activa enquanto opção de recurso perante a desinserção 

profissional ou laboral, duradoura ao que tudo indica. Perante a iminência de se 

desproteger a fase pós-activa, nas suas determinações laborais, apontam-se 

soluções seguradoras deste período de risco com esquemas de cotização flexível e 

variável. Haverá, contudo, um mínimo social a que os anos de trabalho permitem 

aceder, independentemente das possibilidades e das propensões gestionárias de 

cada um. O f im do activo necessita de referentes consistentes e não ao sabor das 

conjunturas de mercado, pois, marca a transição para uma idade de grande 

vulnerabilidade. Nada poderia ser pior do que chegar-se ao termo de uma vida de 

trabalho sem as garantias que, por direito e abnegação, dele decorrem. 
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CONCLUSÃO D A  TERCEIRA PARTE 

Não foi a intenção de solucionar problemas relativos ao envelhecimento dos 

trabalhadores que nos moveu. Foi antes a preocupação em clarificar os contornos do 

envelhecimento sócio-laboral, vertente que entendemos decisiva no processo de 

envelhecimento social. Neste sentido, foi necessário diferenciar-se o envelhecimento 

demográfico, individual e activo ainda que a questão da idade seja incontornável em 

qualquer um deles. Variável fulcral que procuramos cercar, particularmente quanto à 

legitimação discursiva e naturalizante que confere na atribuição de estatutos, sempre 

diferenciados no leque das fases de vida assim como na segmentação económica do 

tempo útil. Se, num primeiro tempo, se relevou a evolução e quantificação das 

idades, cabia agora apreender,as,dimensdes..suhjectivas e as formas de lidar com este 

indicador selectivo, pelo mencs.&gonto de wista do emprego. 

Existe actualmente a consciência que, por força da demografia, a relação 

activos/aposentados tenderá, num prazo relativamente curto, (pouco mais de uma 

decada), para valores incomportáveisl. Vimos que, mesmo entre os mais de 45 anos, 

1 
O u  seja, nomeadamente aferida pelos actuais limites de idade, uma relação de pelo menos um 

reformado para cada activo, em sentido demográfico. Claro que o desequilibrio poderá ser maior se, 
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o salário ainda continua, segundo o censo, a constituir a principal fonte de 

rendimento. No entanto, ao projectarem-se estas tendências, mantendo tudo o resto 

constante, a dependência das pensões só pode aumentar drasticamente. 

Compreende-se, pois, a reacção imediata dos que preconizam soluções de 

engenharia social a favor do alongamento do período contributivo e da 

implementação de novos sistemas supletivos da segurança social. Mas se a questão 

da aritmética populacional lança hoje inúmeras sombras sobre a sustentabilidade 

futura dos sistemas de pensões e, lato senso, sobre a protecção social, o 

envelhecimento activo já é, inegavelmente, uma realidade dos nossos dias. 

No entanto, como cremos ter esclarecido, um fenómeno não se resume ao 

outro, ou seja, o envelhecimento activo ou o custo dos inactivos não se deduz da 

evolução registada a nível demográfico. É certo que um e outro têm sido entendidos 

como consequências da dinâmica demográfica, na sua expressão mais pura, e esta 

desligada, por um lado, das opções de sociedade e, por outro, das mutações de 

mercado ou de empregabilidade. As diferenças geracionais, longe de se esbaterem, 

acentuam-se no processo de afectação diferenciada dos indivíduos na estrutura 

produtiva, isto é, do mercado de emprego. Os entrevistados parecem ter adquirido 

consciência do facto. Nas actuais circunstAncias, a percepção das diferenças relativas 

à mais valia funcional face aos mais jovens e, sobretudo, ao reconhecimento das 

preferências desiguais perante as modernas mutaç6es do emprego, inquieta e 

desestabiliza mais do que a perspectiva de reformabilidade. A retrac@o.activa pode 

ser, ainda hoje, ponderada em confronto com as vantagens e as po~sibihdades de 

continuidade. Enquanto assim for, as questões de reformabilidade entram dentro de 

em vez do critério etário, se tomar o activo em sentido econ6~mic0, isto é, atendendo A evolução 
das possibilidades efectivas de emprego e da constituição de pensionistas independentemente da 
idade. Não esqueçamos que só o que designámos, neste estudo, por 'emprego enquadrado" é 
passível de retenção e de contribuir para o sistema redistributivo. Com o aumento das categorias 
atípicas o risco de aumento das modalidades fluidas de re1aç:io contratual ou náo formalizadas é 
maior. 
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um processo passível de ser planeado, consciente ou subconscientemente, com 

sentido prático, tendo em atenção o tipo de afastamento do trabalho que se deseja e 

as garantias de sustentabilidade que o percurso profissional permitiu alcançar; 

aspectos intrínsecos dos projectos de envelhecimento. Enfim, a par do 

reconhecimento diferencial dos saberes profissionais, são as garantias deferidas que 

o emprego oferece que mais parecem fazer divergir os indivíduos e os seus estatutos 

no fio da idade. 

Deste modo, tudo parece indicar que, não foi a demografia a responsável 

pela alteração do estatuto das idades mais velhas perante o trabalho, mas sim a 
b ---'-s 
desfundamentaçáo técnica da experiência e as desigualdades que, em termos de 

Contrapartidas do trabalho, se ampliaram entre as gerações. Factores fundamentais na 

mudança de valores, os saberes profissionais transformaram-se. Na sua estruturaçáo 

actual, podemos perceber uma deslocaçáo da legitimidade e do prestígio de 

profissões de teor funcional subjugado (empregados sem qualificações) para outras 

com elevado grau de autonomia profissional e tecnicamente mais versáteis ou 

cambiáveis (profissionais liberais)*. Partilhamos em tudo a ideia segundo a qual os 

saberes práticos derivados directamente da experiência e não articulados sobre 

corpos teóricos fundamentais e evolutivos são aqueles que hoje correm mais riscos 

de desclassificação social3. A demonstrá-lo está, por um lado, a convergência dos 

valores da modernidade que conferem um lugar impar à estocástica e apostam tudo 

na novidade ou no aleatório e, por outro, as representações dos próprios actores 

2 
É facto que o saber teórico e técnico, na sua vertente aplicada fundamenta os conteúdos 

profissionais. Mas os saberes náo são meramente instrumentais, pois conferem poder e 
constituem recursos mobilizáveis para obter meios de vida e de domínio. Em suma, justificam 
uma estrutura de desigualdades. 
3 

Cf. Claude Dubar, A socialização. A construçáo das identidades sociais e profissionais. Op. 
cit. p. 238. 
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que, sob a renovação massiva dos saberes, aceitam a ideia de desadequação dos 

anos. 

Por isso, entendemos o envelhecimento activo com determinantes societais, 

organizacionais e aspectos relativos à flexibilidade da formação e da reconversáo 

profissional, mas também inerentes ao processo de posicionamento perante as 

exigências do mercado de trabalho. Se, num primeiro tempo, o impacto tecnológico 

contribuiu decisivamente para a obsolência de certas formações, a verdade é que 

sempre existiram profissões ou áreas laborais em que o peso da idade era mais 

nocivo, denunciando precisamente quer a sua valência efectiva quer valorativa. 

Ultimamente, o espectro do desemprego, desestabilizou referências, fez temer pela 

reabsorção activa de milhares de trabalhadores de idade mais adiantada fortemente 

penalizados perante as alterações conjunturais. 

A estrutura de vida actual apresenta, nos seus traços dominantes, uma 

segmentação característica das expectativas face ao percurso dos anos e sua 

utilização funcional. Ao elegermos a idade, suspeitávamos de constrangimentos e 

posicionamentos específicos que com ela se relacionam, ignorávamos, porem, que 

se tornasse subjectivamente tão importante para os que, por imperativos de ideologia 

funcional do tempo de trabalho, a usam como um capital na procura activa e na 

manutenção do emprego. Compreender-se as visões que se constroem sobre a idade 

é, pois, um passo perfeitamente necessário e cremos que ainda inacabado. 

Interpretar-se as representações de quem vive do trabalho, aferindo aí o impacto da 

idade, é uma façanha importante na construção da inteligibilidade do 

envelhecimento diferencial. 

Centrados no universo dos trabalhadores de idade mais avançada, 

procuramos, ao longo desta terceira parte do estudo, conhecer a forma como, em 

diferentes contextos de trabalho, avaliam o seu percurso pessoal na generalidade dos 
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anos. Numa estratégia de abordagem em duas fases distintas, a idade foi a variável 

em torno da qual gravitaram todos os esforços de tratamento da informação e a 

questão essencial para reflexão ao longo das entrevistas. Na idade mais avançada, 

depositaram-se esperanças de surpreender a trajectória dos anos de trabalho4. Ao 

longo da recolha pelo país, mas sobretudo na 'ilha de "São Miguel, entrevistamos 

pessoas que nos contaram a sua história e os seus receios no balanço subjectivo de 

uma vida. Caberá agora, também, nós próprios fazermos um balanço. Depois de 

uma "fria exploração estatística", cabe perguntar até que ponto o registo dos anos 

que, gloriosa e dolorosamente, vimos marcados no "rosto e na alma", de quem nos 

confiou a sua história, se deverá apenas confinar a números? Como não reter que 

todos eles viviam (e ainda vivem) do trabalho e que este era para muitos a sua 

principal razão de ser, mesmo se em certos casos tal não dava para viver? Mais do 

que um simples contributo para a demorada análise em torno dos significados do 

trabalho decorrente dos relatos, fica-nos a certeza de que, 'hoje como ontem, o 

trabalho carrega em si as mesmas alegrias, as mesmas vicissitude e as mesmas 

contradições inerentes à ordem social. Resta-nos, ainda, a inabalável convicção de 

que a contabilidade do trabalho não poderá nunca ser resumida aos parâmetros 

nacionais de emprego. Mas, agora que este conceito entrou em declinio, é inevitável 

relembrar o quanto o exercício profissional e as garantias do trabalho dele 

dependem. 

A caracterização dos activos com mais de 45 anos tinha mostrado que as 

médias de idade mais elevadas se situam nos grupos sócio-profissionais do primário 

e que 40% da população portuguesa para além desta idade, vive do seu trabalho 

(percentagem praticamente idêntica à dos que vivem de uma pensão). Olhando com 

4 
De acordo com estas orientações, optou-se, por lançar um questionário a uma amostra de 

empresas locais, como foi já exposto nas opções metodológicas e por entrevistar os trabalhadores 
mais antigos de certas empresas assim como os dirigentes de recursos humanos da mesma. 
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maior atenção constatamos que, em todas eles, os níveis de escolaridade são, regra 

geral, muito baixos com uma categoria modal (ensino primário com 74%) muito 

empolada. Verificando que a escolaridade se encontra inversamente associada a uma 

situação de contratação enquadrada e de maior estabilidade, não surpreende que a 

progressão na idade seja entendida na razão directa de uma menor empregabilidade 

dos indivíduos. Olhando para os dados de acordo com as três escalas de 

diferenciação que introduzimos, podemos concluir com segurança que as gerações 

de mais de 45 anos, que hoje se encontram no activo, apresentam uma forte 

identidade de características. Efectivamente, são nomeadamente os mesmos, tanto os 

problemas de emprego como as perspectivas de carreira e as preocupações, 

independentemente da área geográfica. A idade apresenta-se, então, também como 

um nivelador perante a situação laboral, independentemente da escala, quando 

neutralizamos os efeitos de factores como a educação e a profissão que, aliás, estão 

relacionados. Mas são de facto as varáveis relativas à situação profissional que mais 

realçam o contraste dos dados. Sendo as condutas, em grande medida, um correlato 

da socialização profissional, porque razão não distinguiriam também a realidade das 

idades! Assim é, de facto, tanto em termos de situação como de interpretação dos 

constrangimentos da idade, profissionalmente contrastados, tal como os significados 

do trabalho e do tempo livre no qual a reforma toma parte. 

Numa primeira fase, decorrente da recolha local, foram sondadas nove 

empresas e instituições, de certa forma emblemáticas do tecido económico local e 

de implantação consolidada ao longo de décadas de laboração. Chegámos à 

conclusão de que, numa longa relação de confiança entre empregadores e 

empregados, as funções mais frequentemente distribuídas aos trabalhadores de idade 

avançada confinam-se ou a lugares de controlo administrativo ou de vigilância 

informal como contínuos, fiéis de armazém, etc. Numa gestão por proximidade e 
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casuística, acaba por prevalecer a norma de inclusão num regime de "tarefas 

aliviadas" ou "trabalho aligeirado" compatível com as qualificações e estado do 

trabalhador, tão insistentemente promovido pelos organismos internacionais em 

matéria laboral. 

Muito genericamente, podemos confirmar a valorização dos percursos com 

uma antiguidade consolidada no local de entrevista. Em virtude da sua 

exemplaridade sempre sobressaíram como um registo da história passada, ligando-se 

assim os destinos entrecruzados dos indivíduos e das empresas em que laboraram. 

Naturalmente, os que se mantiveram até tão elevada idade com o mesmo 

empregador, apresentam particularidades relativas à fixação no posto de trabalho, 

configurando algo cada vez menos vulgar a ajuizar pelas tendências mais recentes 

em matéria de norma salarial. Estamos conscientes da necessidade de um merecido 

aprofundamento da pesquisa nesta vertente. Isto é, tanto a nível local pela forma 

como são percepcionados pelos outros trabalhadores eventuais mais novos ou com 

outro tipo de percurso, como na sua extensão a nível nacional aferindo das 

divergências contextuais. A exploração apenas reteve o indispensável 

enquadramento que caracteriza os trabalhadores mais velhos em situação de 

antiguidade, pois a razão de ser da presente pesquisa é, principalmente, o confronto 

relativo A percepção da idade no trabalho pelos próprios protagonistas em diferentes 

contextos de empregabilidade que se procura alcançar. Impunha-se atender ao 

contexto situacional local na sua dnhalidade e no âmílpro da actividade tradicional 

que a caracteriza. Urge, a partir de..agora, .i_wlar secto~es ou "ramos-tipo" cujo estado 

relativo do envelhecimento activo esteja mais iminente. Pensamos ter contribuído se 

não tanto para a sua solução ao menos para a sua identificação como é próprio dos 

estudos desta índole. Pelas estruturas abordadas, confirmámos a predominância de 
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estruturas de activos significativamente jovens convergindo para aquilo que se sabe 

em matéria de estatísticas de emprego na Região. 

A prospecçáo de enquadramento local, apesar de sumária, permite contudo 

perceber que as "reestruturações económicas" constituem fórmulas negociais de 

saneamento dos efectivos mais desprovidos de qualificações e, regra geral, em forte 

correlação com a idade. No processo de conversão ou desmembramento das 

empresas públicas, as rescisões são numerosas. Nesse processo, dá-se 

frequentemente uma convergência de factores que impelem ou precipitam decisões 

de saída do activo mais do que oportunidades de reingresso numa segunda carreira 

ainda que existam. Mas é, precisamente, esse o ponto de fusão que só uma sólida 

convergência de factores determina. Nomeadamente, uma situação económica 

conjuntura1 em que, por um lado, exista uma capacidade empresarial para assumir 

encargos negociais e, por outro, circunstâncias favoráveis em que auxilio público 

tome parte e assuma a substancial fatia quer das indemnizações quer, em alternativa, 

dos regimes de reforma antecipada e pré-reforma. Como visionar tais fenómenos no 

contexto de uma completa retracção ou diluição progressiva da responsabilidade do 

Estado? 

Sabemos que, um pouco por toda a parte, encoraja-se ao abandono das 

políticas de subsidiariedade do tempo pré-aposentação5. Cremos que a situação 

torna-se preocupante e leva a pensar que situações de "compra de reforma", como as 

que se viveram na década de noventa (nos processos de indemnizacão e pré- 

Surpreendentemente, durante a redacção destas conclusões, chegou-nos às mãos um estudo com a 
chancela do Ministério da Segurança Social e do Trabalho1 Direcção do Emprego e das Relações de 
Trabalho que, para além de relevar os resultados de um estudo comparativo a nivel europeu sobre a 
mesma situação dos trabalhadores com idade avançada, sintetiza o conjunto de medidas que os 
Estados têm vindo a desenvolver e estão a implementar. Todas elas confirmam o que temos vindo a 
afirmar e principalmente este aspecto da retracção dos encargos estatais. Cf. Nuno Nóbrega Pestana, 
Trabalhadores mais velhos: Políticas públicas e práticas empresariais, Ministério da Segurança 
Social e do Trabalho1 Direcção do Emprego e das Relações de Trabalho, Lisboa, Novembro de 
2003. 
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aposentação) não serão oferecidas às próximas gerações. Actualmente, e já por toda 

a parte, promove-se um envelhecimento activo que reflecte, em tudo, uma outra 

atitude dos poderes públicos tanto na visão que as próprias têm acerca do papel que 

cabe ao Estado como pela perspectiva subjacente a lidar com o fenómeno. Retirar-se 

a possibilidade de trabalhar a quem denota todas as capacidades para o fazer é 

amputar valor e fomentar os desperdícios de recursos e competências. O pólo oposto 

do dilema é a desprotecção da idade. E, convém repeti-lo, as menores qualificações 

escolares e a fraca flexibilidade profissional e activa, de que a maioria dos 

trabalhadores mais velhos dispõe, é o maior risco com que hoje se nos depara. Mas 

talvez seja próprio das sociedades oscilarem entre opostos em matéria de políticas 

activas. 

Na situação regional, particularmente na local, o predomínio de um maior 

dinamismo relativo do terciário conjugado com estruturas mais jovens deixa antever 

uma maior permeabilidade aos novos modelos de rotatividade no emprego - já 

presentes noutros espaços - e problemas de carreiras curtas ou fragmentadas - já 

observados para os sectores do comércio a retalho. Acreditamos que esta 

constatação é válida para além do nível local. Sobre o modelo de maior flexibilidade 

do emprego se ergueram já longas dissertações. A flexibilizaçáo das unidades 

produtivas está em marcha assim como a regulamentação que a suporta. E, como 

avançava Robert ~ o ~ e r ~  no princípio dos anos noventa, apesar da versatilidade das 

unidades mais pequenas e inovadoras, é necessaria a cooperação e articuiagão para 

a incorporação eficiente das mesmas. Apesar da exaustão do modelo da divisão 

técnica e científica do trabalho, há uma nova ordem que parece impor a divisão 

industrial flexível sem as devidas garantias no emprego e em matéria de protecção 

6 Cf. 
Robert Boyer ,"Alternativas ao Fordismo: uma análise provisória", Revista critica de CiCncias 

Sociais, n035, Junho 1992, pp. 15-51. 
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da idade. E a mesma que dispensa a intensificação do trabalho e impõe custos de 

reconversão que se procura que os trabalhadores assumam. Nesta matéria, e com o 

agravamento derivado do problema do envelhecimento activo, a discussão entre 

gestores, economistas e sociólogos só agora começou. É no entanto arriscado 

identificar o modelo de trabalho que prevalece na actualidade. Em certos casos, a 

complexidade estrutural não deixa dúvidas, a coragem prospectiva para entender a 

realidade é que emigrou. 

A nossa obsessão pela supremacia e exemplaridade do presente enfatiza, na 

quotidianeidade, os traços predominantes das observações que justificam as 

perspectivas maioritárias ou com maior expressão. Aspectos actuais que 

frequentemente nos são apresentados como sendo inigualáveis ou sem paralelo. 

Mas por que razão, insondável, a modernização dos processos de trabalho e a 

alteração da configuração das relações laborais seria um exclusivo do momento 

presente? Nada o comprova. Bem pelo contrário, perspectivadas pelas trajectórias 

individuais, as mudanças na composição do emprego das últimas três ou quatro 

décadas revelam uma adaptabilidade que o passado colocou frequentemente à 

prova. Mas o panorama económico, a nível local, especialmente na sua vertente 

industrial, dá conta de um facto novo: as transformações abruptas introduzidas pela 

automatizaçáo dos processos produtivos que se combinam com a mutação e 

inovação mercadológica. As mudanças repentinas tornam mais voláteis as 

prospectivas de acção em qualquer domínio. 

Numa segunda fase: foi a análise estatística de entrevistas que deteve 

demoradamente a nossa atenção. Esta é talvez a parte mais difícil de resumir. O 

trabalho mantém todo o seu leque de significados a que se juntam alguns outros 

mais tendentes para a realização. Mas, no universo concreto dos trabalhadores 

mais velhos, é sobretudo a sobrevivência e o sustento que se vislumbra atrelado ao 



Conclusão da parte 111 

valor-trabalho. Muito do que dissemos estar associado à idade elevada, em termos 

de características pessoais, como a mais baixa escolaridade e formação teórica, 

aparece na expressão das aspirações. Há, contudo, um nível preocupante de 

incerteza mesmo para quern, em,prGncípio, já consolidou. a sua carreira .e a 

trajectória profissional toca o fim. As vivências da idade são extraordinariamente 

diferenciadas convergindo sobretudo nos aspectos relativos à natureza do trabalho 

desenvolvido. Mas, é também aqui que melhor se detecta a vontade de se iludir os 

anos. 

A percepção da idade demonstra bem, assim o cremos pelo tratamento que 

empreendemos, um facto singular, já suspeitado no senso comum: mente-se quase 

sempre sobre a idade. Mas, longe de representar uma irrisória diversão, apresenta 

profundas motivações sociais que, entre outros aviltamentos inerentes ao lugar da 

idade, surpreende pela reias30 que ~nantém %com o perfi4 p r ; ~ f i s ~ m a l .  As 

estratégias de contrariedade do -e92ad.r, pwsoa? apenas ~&nunc4am uma .grande 

conformidade com normas periféricas à questão laboral mas, em tudo, 

convergentes com os implícitos do sistema social. O subconsciente latente activo 

informa melhor do que os discursos demorados sobre os valores partilhados. Se 

partirmos do princípio válido que um valor sempre partilhado, na continuidade das 

gerações, é o trabalho e as justificadas preocupações em mantê-lo, então muita da 

variação das estratégias de diversão remetem para situações de emprego. Mas 

quererá isto dizer que outras variáveis não intervêm? Demonstramos 

demoradamente que não. Acontece porém que os mais velhos e em situação de 

menor solicitação relaciona1 de interface laboral assumem melhor e mais 

resignadamente a sua idade. A premissa inversa é absolutamente válida também. 

O significado que este facto detém na aderência aos valores de dinamismo, 

"transformabilidade" ou plasticidade subjectiva não se limita, evidentemente, ao 
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domínio da aceitabilidade, mas representa também um indicador de sincronia 

fundamental para com o posicionamento geracional ou categorial. Foi nesse 

sentido que claramente o lemos e carece agora de aprofundamento em matéria de 

distâncias semânticas nomeadamente com a perda de vitalidade Esperemes .que 

outros façam o percurso. No que nos diz respeito, cremos ter sintetizado no 

alcance dos significados de trabalho e de emprego, nas trajectórias de vida (no 

activo e fora dela) muito do que procurávamos para o entendimento do processo 

de envelhecimento activo e categorial. 

A grande questão da actualidade não é saber se o emprego se tornará mais 

instável - pois disso já não restam dúvidas - é saber onde irá desembocar ou qual 

o limite desta tendência e quais as suas repercussões sobre as expectativas sobre a 

carreira. A fidelidade, a confiança, a estima ou a consideração das chefias eram 

propriedades que se granjeavam com a idade ao longo de uma vida de exercício 

continuado, esforço árduo e empenho nos objectivos da empresa.. O 

reconhecimento do mérito, e a sua coroação, comunicavam ao trabalhador a sua 

valência no trabalho e a seu valor para os outros - que é muito como dizer-se na 

vida em geral - incutindo-lhe a noção de utilidade dos seus serviços e da 

progressáo pessoal pela mesma via. Hoje o modelo da progressão pelo trabalho 

que gera experiência e enriquecimento pessoal está em declínio para o comum dos 

empregos e está revolucionado modelo de carreira activa. A diferenciação 

geracional relança na modernidade a questão profissional, num tempo em que o 

emprego para além de raro é incerto, num terreno teórico minado pela disputa 

económica. 
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Conclusão geral 

O trabalho mudou e, na sua abrangente mutação, implicou com as relações 

fundamentais e os tempos sociais que o mesmo determina. Fulcro de desigualdades 

persistentes o universo laboral apresenta, à semelhança do tempo de trabalho, contornos 

cada vez mais fluidos. Ao desenvolver-se uma investigação sobre as implicações entre 

idade e actividade, juntava-se à fluidez das categorias de trabalho a imprecisão das 

categorias etárias e dos diferentes estatutos sociais que a elas se ligam. 

Hoje, fica-se indignado com a desigualdade, mas promove-se a 

diferenciação. E facto que as desigualdades relativas à idade sempre se 

apresentaram tão esbatidas quanto o são as categorias sociológicas que a partir 

dela se edificaraml. Mas a realidade dos anos de trabalho inscreve-se em 

diferenças apreciáveis nos percursos de vida que as gerações ostentam e que o seu 

posicionamento face ao emprego consubstancia. As desigualdades são de todas as 

épocas, mas lê-se, por vezes, na viragem histórica, aquilo que subsiste à longa 

duração. Num momento em que o emprego passa por mutações profundas e as 

Cf. José M. Carvalho Ferreira et al i i ,  Sociologia, Lisboa, Mc Craw-Hill, 1996, p. 3 3  1. 
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representações de juvenilidade invadem a nossa cultura, as implicações que as 

mudanças na estrutura por idades projectam no domínio laboral deixam antever o 

recrudescer das medidas de acção assim como a reflexão em matéria de 

discriminação. 

A discriminação etária é um fenómeno que se manifesta, de forma mais 

saliente, ao fixarem-se limites de admissão nas políticas de recrutamento e 

selecção que ficaram fora do alcance deste estudo, e isto, em virtude do mesmo 

não ter qualquer intuito de diagnóstico político da gestão. Contudo, podemos dizer 

que a questão da discriminação remete para um conceito jurídico que, aos poucos, 

se imp6s com base na evolução do direito social e que se fundamenta na procura 

de paridade em matéria de oportunidades de vida*. As inflexões do direito social 

podem, segundo a conjuntura e os valores, dissuadir ou, pelo contrário, justificar e 

legitimar as distintas atitudes em relação às diferentes categorias de idade. Se 

teórica e socialmente se isentam crianças e velhos de trabalhar, tal -não pode 

constituir uma discriminação etária, mas uma opção de sociedade. Na verdade, o 

seu trabalho é, por vezes, pouco valorizado e relegado e a idade, ao instituir esse 

direito fundamental que subentende a possibilidade de acesso ao modo de vida 

assalariado, revela a sua força criterial na imposição de estatutos. Por isso, os 

debates em torno da idade legal para o trabalho constituem um dos exemplos mais 

notáveis na compreensão do funcionamento e evocação do arbítrio social. Com 

efeito, ao longo do presente trabalho, interessaram tanto as diferenças de 

oportunidades como aquilo que não se questiona por ser consensual ou o que 

transparece das práticas e representações que envolvem as valências relativas a 

idade. E, se havia aspectos consensuais sobre o ciclo de vida e que, como tal, não 

podiam ser questionados, esses, eram os tempos próprios para se brincar, aprender, 

produzir e descansar. Pelo menos na óptica das classes ou dos universos sociais, as 

práticas sempre demonstraram a relatividade ou a falsidade de uma tal partição. 

Cf. Marie-Noelle Beauchesne, Travailleurs flgés discriminés. le cas de Ia Belgique, op. cit. 
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Não porque os 16 ou os 60 anos de um mineiro ou de um pedreiro fossem 

diferentes dos de um professor ou administrador, mas porque neles têm sentidos 

diferentes os tempos de aprendizagem, de trabalho e de descanso, isto é, são 

diferentes em cada um deles as formas como usam o tempo, como gastam o lazer e 

repartem o trabalho. Por conseguinte, a sociedade destina-lhe, por meio da 

legalidade e da reformabilidade perante o trabalho, um envelhecimento 

diferencial. 

Sociologicamente perspectivada, a idade é uma característica natural (de 

que decorre a sua áurea neutral) que fundamenta diferenciações comportamentais 

que cremos serem, ainda hoje, muito relevantes tanto na esfera jurídica como no 

âmbito da análise institucional. No trabalho, a idade só era tradicionalmente tida 

em conta para efeitos de contagem da antiguidade. Ora, foi a este nível que a 

evolução (e revolução) do trabalho desestabilizou os nossos referentes e abalou as 

certezas sobre os valores instituídos herdados do passad~:-En$uânPo~~no passado o 

trabalho necessitou e, por isso, valorizou a experiência dos unos, hn,je há.4odícios 

de regressão ou de desfundamentaçáo do critério de antiguidade e do valor da 

idade mais avançada. Os trabalhadores mais velhos têm a noção da sua regressão 

sócio-laboral assim como da dificuldade de reabsorção produtiva estável nos 

moldes em que ela era possível outrora. As razões de uma tal mudança procuramo- 

Ias quer nas dinâmicas globais quer na esfericidade das relações laborais, sendo 

certo que, apesar das grandes dúvidas que persistem sobre a forma de repartir o 

emprego pelas diferentes categorias sociais e pelas gerações, este se tornou o cerne 

das tensões sociais e da procura de soluções pontuais. Efectivamente, é erróneo 

dissertar sobre o trabalho sem atender aos princípios mercantis a que se subjuga e 

sem considerar a moldura sócio-jurídica e formal que o enquadra nas relações 

sociais. Por isso, movimentamos a reflexão em torno da partilha do emprego que, 

quer pelo prisma estatístico da decomposição funcional, quer pela vertente 

institucional, evidencia os contornos da problemática classificatória subjacente ao 
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envelhecimento social em que a representação da idade se revela um factor 

fundamental. Apesar de indicativa, a verdade é que a idade, no seu tratamento 

social, gera expectativas em matéria de empregabilidade, enquanto fórmula 

correlativa da percepção sobre a regressão das capacidades, ou seja, afirmando-se, 

em síntese, como um novo valor arbitra1 investido de poder categoria1 porque 

reconhece-se nela a encriptaçáo das valências. A realidade dos "novos velhos" 

denuncia o afastamento de condições razoáveis de emprego, em indivíduos 

absolutamente aptos para o trabalho e apanhados nas relações ambíguas entre os 

limites temporais e institucionais do direito social ao descanso. 

O que parece admissível é que a distinção entre as diferentes categorias se 

cave ainda mais. Na estratificação pós-activa, que hoje se vislumbra quanto ao uso 

do tempo, dá-se conta de uma ocupação muito heterogénea numa diversidade de 

situações que vão desde a desocupação total - ou de quem pode dispor do tempo 

a seu belo prazer - até situações em que impera a necessidade dernupar o tempo 

com mais trabalho, numa tentativa de complementar o pecúlio da pensão esperada. 

Sabemos que a perspectiva geracional não dispensa uma leitura na óptica da 

diferenciação social. Este aspecto carece de aprofundamento. 

No preciso momento em que o funcionamento dos sistemas de segurança 

social entra numa nova fase, anunciam-se remodelações dos limites etários que até 

aqui constituíram as referências para a aposentaçáo. Não temos dúvidas de que foi 

o "desemprego de massasn que infligiu um rude golpe nas receitas provenientes de 

impostos sobre os rendimentos do trabalho e o principal impulsionador das 

denominadas "políticas activas de empregon. O segundo impacto veio na 

sequência da extensão do sistema de segurança social a que se acresce o aumento 

de reformas precoces motivadas por pressões de reestruturação económica. 
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Também a nível conceptual serviu de estímulo para que muitos, antes de 

nós, se esforçassem por demonstrar que o universo do emprego e a articulação 

geracional apresentam mudanças inéditas3. Alguns apontaram as origens 

tecnológicas do desemprego e elegeram os sistemas automatizados como chave do 

problema; outros preconizaram a requalificação ou reconversão dos recursos 

humanos. Mas nós entendemos que muitas das contingências que hoje pendem 

sobre a esfera laboral são de natureza sócio-demográfica4 e têm uma inscrição 

profunda nas culturas profissionais do trabalho e na partilha do emprego. 

A base de recrutamento de activos é uma base populacional que envelhece 

e a correlação das estruturas de idades activas mostrou bem o quanto os 

dispositivos do sistema de emprego. Gozando de uma autonomia relativa, 

teimaram, no essencial, em contrariar as dinâmicas, profundas, relativas à 

tendência de envelhecimento que as populações ocidentais registam por todo o 

lado. Inútil será perguntar até quando. Com efeito, em algms-cssos, já 5e ,iniciou o 

envelhecimento dos activos. Porém, ao manterem-se as regras Irnplkitas nos 

actuais mecanismos de depuração etária perante o emprego - difíceis de 

sistematizar no plano jurídico e sociologicamente perceptíveis a nível das condutas 

- uma forte contradição pesa sobre o sistema social: a de dispensar activos em 

idade de trabalhar ou a de ter de gerir custos de actividade ligados à idade 

avançada. 

Este foi um dos primeiros pilares da problemática que permitiu, nas últimas 

décadas, lançar as bases de um projecto de gestão das idades no universo laborals. 

Raciocinava-se, então, no pressuposto do "emprego para a vida". Mas hoje, quando 

os nossos referentes mais sólidos, a esse nível, estão a ser abalados, é inevitável 

Enquadram-se, nesta linha de preocupação, grande parte dos estudos em matéria de 
acompanhamento da dinâmica do emprego e da evoluçáo da segurança social. 

Adoptamos a designação de sócio-demográfica porque diz respeito, por um lado, à questão 
dos equilíbrios entre proporções ou volumes de categorias no global das populações humanas 
como efeito pronunciado de uma dinâmica de envelhecimento mais geral e, por outro, a 
alterações substanciais relativas ao valor social da idade. 

Cf. Xavier Caullier e Claude Thomas, Modernisation et gestion des ages ... op. cit. 
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retomar-se a questão e ponderar também a evolução das mutações do emprego e 

do tempo de trabalho que, regra geral, não coincidem. Acresce a isto, que a 

"percepção da idade ideal" para o trabalho não é a mesma para todos os 

candidatos ao emprego, independentemente da área. Salientamos o quanto a visão 

diferencial separa os saberes técnicos e as expectativas de idade que recaem sobre 

determinados perfis profissionais. No entanto, dado surgir numa fase ulterior à 

análise desenvolvida, sabemos que reside aqui também uma hipótese de 

aprofundamento futuro. Relançamos a necessidade de se retomar a pesquisa 

fundamental tendente a reavaliar a importância qualitativa da profissão e do 

emprego e não simplesmente aquela que deriva do trabalho. 

Demonstra-se, assim, fundamentalmente, que o âmbito do trabalho não é de 

todo coincidente com o do emprego mas que, no geral, quando se pensa na idade 

para o trabalho, o que se faz alusão é, essencialmente, à possibilidade de 

estabelecer jurídica e institucionalmente vínculos contratuais de empsego. 

Uma segunda contradição do nosso tempo diz respeito ao vatirr >periieptivc 4 t 
nas representações do envelhecimento e do que pode ser medido na sua real valia 

formal. Vimos que, simultaneamente, se glorificam as virtudes dos anos - ou a 

sabedoria que a eles se liga - e se promovem cada vez mais estratégias de fuga à 

classificação dos anos avançados. Tal facto deixa supor que, no primado do - - 
indivíduo que envelhece, se depreciam os sinais de envelhecimento, tanto na 

relação que os integra e nas expectativas que deles se formam, como na relação 

com os anos e as fases da vida. Assim sendo, vemos que na esfericidade do 

processo social de envelhecimento, o valor do indivíduo é diferente consoante a 

idade. Quando se sabe que os valores do presente enfatizam tanto a privacidade da 

esfera individual e enaltecem as capacidades diferenciadas que os indivíduos 

apresentam e mesmo a dignidade do trabalho, percebe-se também que estes 

aspectos são amplamente secundários na consideração social dispensada aos 

indivíduos em função da sua idade. A selectividade social da idade extravasa a 
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relação com o trabalho que não é mais do que um campo que põe à prova a 

aceitabilidade diferenciada dos indivíduos. 

Todos os indivíduos, em princípio, aspiram a obter o máximo de proveito e 

segurança do trabalho ou do sistema de segurança social, mesmo que o Estado e o 

plano da cidadania sejam, entre nós, ainda muito mal compreendidos. Um terceiro 

tipo de contradições é, portanto, evidenciável no plano das condutas e das 

estratégias quanto à utilização das regras que o sistema põe à disposição dos 

indivíduos. Não estando em causa a racionalidade económica, ela apenas deve ser 

lida integrada numa lógica de actuação social em que cada indivíduo procura 

maximizar as suas hipóteses de segurança individual e de reservar "tempo para si" 

contribuindo o menos possível para o sistema de retenção global que se visiona 

como alheio. Ora, à partida, a opção de se fazer um percurso activo e, logo, uma 

fase de vida que ele delimita, mais curta ou mais longa, é uma opção de sociedade 

que nunca foi percebida nas suas relações de implicação e que os poderes públicos 

usam nas suas intenções correctivas do défice da segurança social. Em termos 

prospectivos, cremos que só a articulação das políticas activas de emprego com as 

concepções empresariais correntes sobre a idade e as temporalidades de trabalho 

podem preservar a solidariedade entre gerações. 

Os eixos circunstanciais da problemática levaram-nos a centrar nos 

trabalhadores mais velhos, porque são eles os mais expostos à aceitação diferencial 

inerente à idade no meio laboral. Do ponto de vista prático, podemos esboçar, 

agora, algumas questões que os resultados obtidos sugerem. 

3. Aspectos o ter em conto no questõo do enve/hec/mento activo 

Teoricamente, é impossível pensarem-se as relações institucionais de 

trabalho sem o pragmatismo que caracteriza a procura proficiente de respostas face 

à mudança e às mutações sectoriais do emprego. Ainda que tenhamos orientado as 
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preocupações de análise para as implicações entre idade e actividade e o 

entendimento que delas fazem os trabalhadores que envelhecem, há algumas 

questões que merecem ser realçadas em consequência da observação: 

1 O- Assiste-se a um envelhecimento activo contrastado segundo a natureza e 

situação de trabalho e que, ao que tudo indica, se irá acentuar ainda mais, 

colocando a questão de gestão individualizada dos ramos e das modalidades de 

relação com o trabalho. Esta mesma constatação é, também, válida do ponto de 

vista da variabilidade profissional que, ainda por cima, dispõe de um poder de 

influência diferenciado em termos negociais decorrentes dos saberes e funções que 

o legitimam. 

2 O -  Os problemas emergentes relativos aos trabalhadores mais velhos, os 

quais se viram despejados no mercado de emprego, dificilmente poderão ser 

geridos da forma como o foram no passado recente, isto é, em regime de excepção 

e pela via "ortopédica" de comodidade. Os acordos de emprêsa,~ss~con&x.tos de 

"reestruturação empresarial" deixam transparecer, numa visão de sintese, toda a 

ambiguidade e negligência que está inerente à forma de se lidar empresarialmente 

com a idade avançada no trabalho. 

3 O -  Em termos prospectivos, parece irreversível a tendência de centrifugação 

etária perante cenários de maior rotatividade laboral conjugada com políticas de 

gestão ad hoc das idades ou uma total ausência de preocupações a este níveis. A 

promoção de "um envelhecimento activo" por parte dos órgãos competentes junto 

das entidades empresariais poderá, sem um quadro base na concertação, aparecer 

como um projecto exógeno que poderá assumir contornos de imposição. A grande 

incógnita, a este nível, diz respeito à evoluçáo e forma ou modelo de relação entre 

entidades oficiais e empresariais numa tendência de maior instabilidade e 

incremento da rotatividade laboral. 

6 Seria mais correcto dizer-se embrionárias e claramente do domínio ainda das ideias. 
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4O- Muitas questões se colocam relativas à formação e requalificação. 

Admitindo que a requalificação possa ser uma via de flexibilizar o emprego e de 

aumentar as possibilidades dos trabalhadores de idade serem retidos ou 

readmitidos, cabe perguntar: quem pode ou deve ser reciclado profissionalmente e 

requalificar para quê? As questões subjacentes à articulação sectorial, mobilidade 

profissional e a difícil planificação formativa - interna às empresas ou com vista à 

requalificação - devem ser também vistas pela óptica da diversidade. Nas 

gerações mais idosas, as profissões com formação mais longa e especializada são 

mais difíceis de reconverter do que as profissões de itinerários formativos mais 

curtos. Neste sentido, o problema deixará de ser uma questão de formação que 

apenas diz respeito a "não qualificados" para se tornar num problema sério a nível 

dos "centrifugados" pelo ensino, pelas novas tecnologias da informação e pelas 

novas dinâmicas de gestão empresarial, que se manifestam a nível de bancos, 

seguros e mesmo função pública. Por outras palavras, a questão de 

empregabilidade no Ambito dos activos mais velhos "supra-qualificados" põe em 

questão o actual modelo e a visão de solucionabilidade do problema pela via 

formativa. Também referimos o quanto a formação dos activos em fim de carreira 

pode ser usada como uma estratégia de criar melhores condições de segurança pós- 

activa. E cremos ser neste âmbito da segurança material e social que se joga muito 

do que diz respeito ao fim da carreira. 

5O- Decorrente do ponto anterior, poder-se-á ainda questionar quem suporta 

os custos formativos da requalificação, se as empresas, o Estado ou os 

trabalhadores. Ainda que a formação fosse uma solução, por s i  só, ela alarga, em 

certas circunstâncias, as oportunidades de reabsorção activa e não contraria, em 

nada, as concepções relativas à idade. 

6O- As desigualdades de segurança pós activa assim como as possibilidades 

de reivindicar e reservar um "tempo para si" fora dos constrangimentos e 

obrigatoriedade do trabalho tenderá a ampliar-se. A estratificação na condição pós- 
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activa, tanto em termos de conforto material e de bem-estar como, por extensão, 

no acesso a condições de saúde ou preventivas, só pode ampliar-se. 

7 O -  O incremento de "segundas carreiras" e estabelecimento por conta 

própria é, de todos os processos, aquele que talvez apresenta menores implicações 

em termos de consequências de desafiliação sócio-profissional com a idade. A este 

nível, são as dinâmicas conjunturais, as capacidades de iniciativa individual 

(material e motivacional) que, como sabemos, criam contextos propiciadores ou 

inibidores quanto ao seu desenvolvimento e consolidação. Perante a grande massa 

de operários e empregados dos serviços que, actualmente, vivem de um salário e 

estão confinados, com justeza, às necessidades imediatas, como acreditar que este 

cenário se torne predominante? 

As mudanças relativas ao tempo de trabalho fazem mudar a configuração da 

relação salarial enquadrada e criam grande perplexidade quanto ao futuro do 

trabalho7. Desde a obra de Georges Friedmann, sobre o futuro do trabalho 

humano*, que o terreno da prospectiva sobre a organização do trabalho se tornou 

um campo fértil e apetecível, como se a sua conceptualizaçáo transmitisse a ténue 

esperança de antecipação às mudanças do mesmo. Hoje, não são tanto os rumos 

da organização do trabalho que é preciso questionar, mas antes a forma de afectar 

os recursos humanos na esfera produtiva. E isto, numa base de repartição cada vez 

mais fluida entre tempo de trabalho e não trabalho. Tal como na *oca Fordista, as 

extrapolações de decomposição dos tempos de trabalho e dos teinpos de emprego 

têm repercussões evidentes em termos de traçados temporais de vida. Abordar as 

idades no trabalho é, inevitavelmente, integrar a problemática dos tempos 

dedicados ao emprego e actividade profissional olhando o ciclo existencial. 

A crise do sistema de emprego é a noção mais usada. Mas desde as profecias do fim do 
trabalho ao debate sobre regulação e 'desregulação" até à crise dos laços sociais, já há muito 
se vaticinou que o futuro do emprego seria em 'migalhas". 

Cf. Georges Friedmann, 0 0  va /e travail humain, 3a ed., Paris, Gallimard, 1968. 
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Hoje, cremos que são sobretudo os tempos do "activo" e de "pós 

actividade" que se revolucionaram e, consequentemente, a relação entre eles e 

entre as categorias sociais que determinam e as quais se torna necessário repensar. 

De acordo com o modelo social que a Europa desenvolvida conheceu no pós 

guerra, foram-se criando expectativas de segurança pós activas que, actualmente, 

regridem ou dificilmente podem ser mantidas e cumpridas para todos. 

Efectivamente, a segurança pós activa e as esperanças de reservar um tempo para s i  

preparam-se no activo de acordo com as condições de exercício profissional e de 

enquadramento institucional. Ora é este que, actualmente, mais se questiona. 

Na hipótese plausível de se assistir a um incremento da mobilidade 

profissional e da rotatividade entre trabalhos, percebe-se que a configuração das 

trajectórias venha a ser fortemente afectada. Mas os traçados de percursos 

divergentes não atingem os trabalhadores de igual modo e, quando são apanhados 

nas malhas da precariedade em idade avançada, percebe-se que o emprego se 

tornou um marcador social que exorta os estigmas da idade. Perante cenários deste 

tipo são as categorias híbridas e ambíguas que ganham expressão. 

4. D/visõo soc/ol e envelhec/mento cotegor/o/: o reo//obde &s novos velhos 

A noção de tempo, na perspectiva da existência humana, incute a 

necessidade de se medir, fragmentando-se. O que o tempo tem de fascinante é, 

simultaneamente, a sua capacidade de divisão infinita e a sua unidade. Quer 

tenhamos uma perspectiva simples, analógica e regulada ou uma complexa e 

indeterminada, o tempo não é uma ideologia nem uma teoria, mas sim um dado 

inerente à existência. O exercício do trabalho, ao longo da vida, marca a 

caminhada activa e delimita a progressão referencial maior que nos conduz à 

velhice. Assim sendo, a vida tem um sentido que se desenrola segundo a seta do 
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tempo; é um facto e um valorg. O trabalho também. O trabalho arruma e ordena os 

momentos da existência e este é outro valor que lhe está inerente, para além dos 

que, ao longo do estudo, lhe apontamos e lhe são reconhecidos nas atitudes de 

quem dele vive ou dele é dispensado. 

O tempo social, tal como o ciclo vital, constitui um espaço incomensurável 

de relações fundamentais, estruturado em posições relativas e pré-definidas por 

onde se tem obrigatoriamente de passar na caminhada que vai do nascimento até à 

morte. As divisões do tempo de trabalho têm implicações estruturantes na 

repartição dos usos sociais do tempo social e marca a nossa caminhada no sentido 

do referencial do envelhecimento. A arquitectura tradicional do tempo de trabalho 

tem vindo a apresentar novas tendências de uma "geometria variável", as quais se 

ligam a novas ideologias emergentes no campo da partilha do emprego. Como se 

suspeitava, o forçar a inclusão numa categoria pode muito bem ser uma forma de 

legitimaçáo ou de desautorização na obtenção do emprego. Existe, pois, um 

princípio de organização temporal do trabalho sujeito a uma dinamica própria. 

As formas institucionais de actividade são, porém, diversificadas e algumas 

delas difusas. Como entender hoje o trabalho sem que sejam explicitamente 

questionadas as modalidades na sua lógica de articulação com os tempos sociais? 

Porque surpreende tanto que, com as transformações da organização do trabalho, 

mudem também as formas de partilha do trabalho e do emprego? 

Em virtude de uma tal transmutação funcional e integracional da prestação 

de trabalho, nas relações de emprego - que, frequentemente, negligenciamos 

embora sabendo que integram a organização do trabalho -, não podemos abdicar 

de raciocinar no pressuposto de uma dissociação necessária entre trabalho e 

emprego. Isto, não por um qualquer preciosismo de linguagem, mas pelas 

realidades significativamente diferenciadas que designam, as quais acreditamos 

serem fundamentais para se compreender aquilo que as regularidades estatísticas 

9 ~ f .  Francesco Alberoni, Valores, Lisboa, Presen~a, 2000, p. 65. 
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têm vindo a demonstrar desde há alguns anos a esta parte: o encurtamento da fase 

activa. Este facto acontece tanto no topo como na base da fase activa e a 

consequente dinâmica de ampliação das categorias, a montante e a jusante. Ainda 

que não se ampliam em volume, crescem pelo menos teoricamente em extensão 

cronológica e no seu significado etário, o qual se encontra subjugado a uma Iógica 

de racionalidade económica, imediata, dos agentes. Mas como desligá-la da 

racionalidade institucional global e dos interesses de repartição intergeracional? 

Quer nos indivíduos quer a nível das empresas predomina uma lógica 

individualista que, se não é explícita, é pelo menos efectiva visto existir, tanto por 

parte dos primeiros como dos segundos, uma grande apetência pela reforma 

antecipada; mecanismo que se converteu, até há bem pouco tempo, numa forma 

de produzir inactivos funcionais e "velhos ainda jovens". Mas, quando se dificulta 

a empregabilidade, o aparecimento de " velhos", antes do tempo (jovens-velhos), 

invalidados e desautorizados pelos requisitos e dinamitas mercadológicas, é um 

sério risco. Sem a possibilidade de acesso a uma forma de sustento e perante o 

imperativo do trabalho, a dignidade regride e o drama social aumenta. Ao mesmo 

tempo que se desautorizarem etária e funcionalmente os indivíduos, dificultam-se 

as possibilidades de saida activa controlando alguns mecanismos que serviam de 

válvula de escape. Entregues apenas a s i  próprio, numa idade que exige protecção, 

todos os indivíduos apresentam vulnerabi l idades. Numa fase adiantada de vida, 

qualquer indivíduo se encontra na impossibilidade de refazer o passado com as 

contrapartidas diferidas que o futuro exigiria. Por isso, a partir de,un;i-cer$o limiar 

situacional, o envelhecimento precoce junta aos evidentes estigmas do desprestígio 

do trabalho desqualificado e modalidades precárias de exercício, os de uma 

exclusão activa desprotegida. Dificilmente a saúde resistirá. Nada poderia ser pior. 

Os trabalhadores que envelhecem não têm sido, regra geral, alvo das 

mesmas preocupações de reinserção que sabemos rodear os mais jovens'o. Os 

l0 A atracção e o fasclnio das idades mais jovens manifesta-se claramente na prática do 
quotidiano. Aspecto este que, segundo alguns autores, denuncia a idolatria da juventude que 
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jovens são, actualmente, sujeitos de um investimento cada vez mais prolongado 

em formação e quando não conseguem o acesso ao emprego estável, e em 

consonância com as suas qualificações, são encarados como prenúncio de um 

certo desajustamento estrutural. Tópico de entendimento que, dificilmente, se 

reencontra na outra extremidade do espectro das idades activas. 

Nesse sentido, ao que hoje se assiste é, sobretudo, a uma revolução em 

redor do tempo de trabalho e, por conseguinte, sobre as idades da vida em virtude 

da sua ligação. Assim sendo, compreender-se-á que a problemática do 

envelhecimento não constitua, sociologicamente, uma preocupação por s i  só, mas 

também pelas consequências de desestabilização a nível das referências, que as 

sociedades têm de enfrentar e em que assentam os seus fundamentos de acção. A 

realidade de novas categorias emergentes de velhos por condição perante o 

trabalho - não por opção ou por deterioração - resulta de efeitos estruturais e não 

de posturas ou de qualquer predisposição. É uma realidade histórica, definida no 

quotidiano das vivências, que ditou o lugar estatutário dos indivíduos que por uma 

quebra de laços fundamentais caem aos poucos no isolamento e no abandono a 

que só o avanço natural na idade é suposto conduzir. Na emergência da 

arquitectura temporal da organização que caracteriza a modernidade, a repartição 

do orçamento temporal e o uso que dele se faz, dá conta, por s i  só, de uma nova 

estrutura de necessidades sociais. 

Mesmo sabendo que o conteúdo de trabalho se transfx-rnm, tem-se por 

adquirido que o avanço na idade conduz à decrepitude e diminui -as <resistê~ci25 

que o acto de trabalhar implica. De tal pressuposto infere-se, frequentemente, uma 

evolução progressiva e regressiva segundo um modelo geral de regressão sensorial 

e intelectual com reflexos "evidentes" sobre a motivação e os níveis de actividade 

invadiu os valores do presente. Bernadette Pujalon, numa analogia alusiva à gerontocracia que 
outrora existiu em certas culturas, emprega sem reservas o termo de 'jovenocracia" para 
designar tal tendência. Cf. Etre vieux, de Ia négation A I'échange, op. cit. Facto é, porém, que 
esta 'construção de ser-se velho" apresenta, implicitamente, uma apreensão das mais valias em 

matéria de empregabilidade diferencial dignas de nota. 
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profissional desenvolvida. Os estereótipos, e as representações que a actual 

concepção empregadora carrega, elegeram a idade como base de fundamentação. 

Assim, na concepção do sistema social actual, e, de acordo com aquilo que o seu 

funcionamento deixa perceber, a idade é posta em relação não com a capacidade 

de trabalho, mas com o sistema de regras que se constrói para obter a partilha do 

emprego. Opções de sociedade que se foram instituindo procurando legitimação 

no campo jurídico-político e que, na esfera global do sistema social, legitimam o 

trabalho ou a dispensa de trabalhar, garantindo a desocupação como um direito e o 

emprego, apenas, como uma possibilidade. Opções essas que, em parte, definem 

e, em certa medida, constituem um dos seus traços mais distintivos que relemos 

nos tempos de vida suportados por um sistema de providência, isto é, por todos. 

Os limites de um tal sistema só agora começam realmente a ser testados, 

pese embora o facto de, na prática e com a idade, o afastamento do mundo do 

trabalho ser, sobretudo, uma transformação dos vínculos de emprego e das 

relações sócio-profissionais~l. Nesse sentido, a abordagem das características do 

trabalho, tal como hoje se nos apresenta, decorre de uma realidade histórica - que 

é a própria sociedade industrial12 e as modalidades de assalariamento -, 

constituindo uma questão de enquadramento necessária. Mas a forma como se 

entende, percepciona e avalia, decorrente das modalidades de emprego, 4 uma 

realidade que se pode ler a partir da sua dinâmica nas consequências 

macrossociológicas dos seus fundamentos e enquanto normas que orientam as 

práticas a nível microssocial. Estamos convictos de que, nesta perspectiva, se 

percebe de forma mais consentânea com os rumos da modernidade, a problemática 

l 1  Procura-se, tendencialmente, uma maior autonomização ou um t ipo de trabalho com menos 
constrangimentos que aquele que 6 estritamente devido no quadro das relações de 
subordinação empresarial. Se assim for, a dependência do sistema de segurança social será 
menor e a ruptura com o "mundo do  trabalho" diferente daquilo que é o "afastamento do 
emprego". 
l2 Como se viu, apesar de ser um conceito amorfo e ideal-tipo, circunscreve uma realidade 
sócio-histórica bem precisa. Consagrado pela literatura sociológica de meados do século vinte, 
apresenta algum alcance teórico e operatório na caracterização de formas de organização social 
e dos modos de vida sendo, nesse sentido, que aqui o reproduzimos. 
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da centralidade do trabalho e até que ponto esta continua ou não a ser um 

elemento de integração. Se o trabalho for uma fonte de integração, como 

compreender que náo o seja em qualquer modalidade e em qualquer idade ou 

situação? Por outro lado, se fosse efectivamente o trabalho a estar em causa, 

porque se trabalharia na velhice ou na juventude? Facto, claramente, mais visível 

nas classes sociais mais desfavorecidas, mas que é uma possibilidade em qualquer 

uma delas. Sabemos que a saída do activo pode nem sequer implicar o afastamento 

do trabalho mas, apenas, de modalidades de relação com o emprego, o que parece 

mais aceitável. 

Assim, no pressuposto de que existe, técnica e tacitamente, uma partilha do 

emprego com uma base institucional muito clara na organização da dinâmica 

temporal do período de trabalho, incorporamos a ideia de totalidade subjacente à 

vida social. Não só homens e mulheres têm percursos e formas diferentes de 

envelhecer13 como as categorias sócio-profissionais o têm de igual modo. Isto não 

pelo que a métrica dos anos indica mas pelo que decorre dos sistemas de 

fundamentação sociológica. A idade incorpora, inevitavelmente, uma dimensão 

temporal. No entanto, de acordo com o que salientamos, tem, essencialmente, um 

alcance sócio-jurldico de que a apropriação institucional, na noção de 

empregabilidade, se encontra investida. A idade joga, indubitavelmente, nas 

representações e nas avaliações para o desempenho profissional assim como em 

grande número de sectores da nossa vida social, cuja ordenação decorre das 

métricas do uso do tempo. 

Na verdade, a duração das fases de existência sempre constituiu um 

problema. A sua extensão depende dos critérios e dos limites que se 

convencionem. Se tivermos em conta que o período produtivo circunscreve uma 

fase singular da vida, podemos verificar o quanto as políticas, em matéria de 

duração do trabalho, tenderam gradualmente a diminui-la. Hoje em dia, a 

l 3  Maxirniiienne Levet , Viver depois dos 60 anos, op. cit. 
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organização industrial do tempo de trabalho parece constituir uma orientação 

irreversível e o encurtamento do período activo encontra-se, provavelmente, em 

fase de inversão. Outras implicações se avistam, com origem nas alterações 

verificadas nas diversas fases do ciclo de vida existencial. 

5. Poro uma soc/o/og/o do gestõo do idade, dos tempos de vido s do 

snvs/hsc/msnto soc/o/ 

Há indicadores que, por s i  só são, simultaneamente, de uma abrangência e 

de um poder de síntese inigualável. A idade é um deles. A idade é o tempo 

adestrado e socializado na métrica do vivido. Nunca saberemos se as sociedades 

anteriores viviam o trabalho e a idade da mesma forma que nós. O que é facto é 

que, hoje mais do que nunca, se elegeu a idade para atestar o quanto já vivemos e 

como medida do que somos capazes. Há talvez poucos donrhiius em-qm Y) cri;ério 

de medida e de escalonamento se tenha confundido tão pererrq.rtmiamerite ccjm o 

uso que dela se faz como no caso desta característica. 

A par do fundamento cronológico, sempre presente, a idade quando tomada 

como a "idade para trabalhar", é sempre uma convenção e um arbitrio que nos diz 

o que a sociedade espera dos indivíduos em cada fase da arquitectura de vida. Isto 

é particularmente claro no atinente às actividades e realizações, como se 

evidenciou no capítulo anterior. 

A importância prática da idade é, antes de mais, a de permitir avaliar e 

sintetizar muito do que lhe sabemos estar ligado. Sintetizadas em formas avulsas de 

designação, as tipologias de arrumação empirica são, em tudo, sistemas selectivos 

cuja pertinência depende, frequentemente, da capacidade impositiva dos costumes. 

O significado da partilha do trabalho subjacente à idade remete, no essencial, para 

formas institucionais relativas à noção de equidade, mas, na realidade, o que é 

partilhado 6, sobretudo, o emprego. 
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A dessincronia entre idades e tempos representa, pelos seus sinais de fuga 

à realidade dos anos, uma importante aceitação do jogo social e não a sua 

renúncia. Longe de nos rejuvenescermos, com o abaixamento da idade, 

explicitamos as regras que, difusa mas eficazmente, assimilamos acerca dos 

instituídos mais perenes. E aquilo que forma o núcleo duro nas instituições são as 

normas que, por natureza, não questionamos. 

Envelhecemos, socialmente, por relações e etapas de vida que vão 

progressivamente sendo vencidas. O serviço militar, o casamento, a entrada na 

vida profissional e a saída são, para os homens, marcos da cronologia vital. Para a 

mulher, na sociedade tradicional, o casamento, o nascimento dos filhos, a saída de 

casa dos filhos, a resignação do casal à sua estrutura elementar e a viuvez, são 

também elementos sígnicos de progressão existencial. Tudo se passa como se 

houvesse uma encriptaçáo das valências funcionais dos indivíduos através da idade 

que seriam descodificadas pela simples leitura do número associado a .est&dios 

sequenciais, O fetiche do número é uma marca do nosso tempo m-ias v 

reconhecimento do estatuto do número de anos e a sua conversão em lugares 

depende de um processo social que implica passagens entre formas de vida. A tal 

ponto assim é, que a mulher que não se casa permanece menina até ao fim da 

vida, isto é, mantém um estatuto de "menina". As cargas horárias e a divisão 

técnica do tempo de trabalho nunca implicaram tanto com o funcionamento e 

concepção de família como acontece hoje14, mas também nunca permitiram 

convencionar de forma tão nltida o tempo dos individuos. 

Para além de variável de caracterização analítica, a idade é o registo social 

que nos liga ao tempo universal. A idade é o atestado de ter-se vivido e uma 

identidade forjada na relação com o mundo social, sendo certo que organiza os 

dados em redor da categorização dos individuos. Talvez por isso a idade seja mais 

l 4  Dominique Axo et al i i ,  "Temps de travail et modes de vie", in Familles, op. cit., pp. 229- 
233. 
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do que a passagem do tempo em nós. Embora a idade não esteja em causa como 

suporte genérico da fixação de papéis, direitos e expectativas, ela converteu-se, 

pela via da convenção e da norma, num absoluto e num estigma socialmente muito 

relevante para ajuizar da utilidade, funcionalidade ou mesmo da sanidade. 

Conscientemente, todos sabem que envelhecer não é simplesmente definhar. 

Implicitamente, poucos vêem que a transição entre anos de vida e entre estados 

para além de programável evidencia na sua generalização a própria dinâmica do 

que se aceita como sendo o que socialmente se reconhece como envelhecimento. 

De acordo com tais pressupostos, uma gestão flexivel das idades em favor do bem- 

estar de cada um, consolidando o valor do trabalho de todo, ainda é possível. 

Até aqui, a flexibilizaçáo dos tempos de trabalho (e de vida) direccionou-se, 

essencialmente, para a diversificação e flexibilizaçáo das formas de emprego 

criando uma desestabilização dos referentes sem que tenham sido incrementados, 

no estado actual da realidade laboral, os mecanismos gestionários suficientes e sem 

a criação das garantias de benefício individual e colectivo necessário. Existe a 

convicção, emergente, de que as mudanças que caminham com as gerações se 

generalizaram a seu tempo. As mudanças que se anunciam neste domínio, sejam 

elas quais forem, não podem negar o valor do trabalho. Se parece certo que a 

dignificaçáo da idade no trabalho regrediu, (a idade está algo depreciada), não é 

menos certo que a falta de reconhecimento do valor do trabalho dos que, hoje, têm 

a idade de reforma se torna indispensável. 

Existe um envelhecimento real, aquele que se nos inscreve nas artérias, 

como existe um envelhecimento categoria1 - também real - que nos condiciona. 

Saber até que ponto um age sobre o outro releva das intenções mais profundas de 

investigação, salienta uma visão de interpretação. Abre, enfim, um leque de 

possibilidades e perspectivas e de empreendimentos interpretativos que apenas 

ainda começaram. 
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Na viragem que se anuncia, a competição em redor do emprego assumirá 

contornos de feição geracional que outros tempos anteriores não conheceram. 

Onde recua o Estado e não progride o privado, gera-se um 

situação dos trabalhadores mais velhos, em termos da protecção contra o 

ostracismo tecnológico ou das necessidades de reconversão, assim como das - 
garantias dos aposentados, deverão ser repensadas sob pena de o tecido social 

entrar em convulsão. Na sociedade portuguesa, o debate tem de ser instaurado 

com estatuto próprio, já que a eloquente proporção daqueles que "construíram o 

nosso tempo" ainda não se eclipsou de todo. 

É, pois, tempo de pugnar pelo reconhecimento da idade avançada que 

brevemente assolará o emprego. É urgente atender aos desígnios da idade no seu 

direito à dignidade, no seu merito decorrente do valor do trabalho. Uma sociedade 

que não proteja a idade despreza a sua história, anula os registos de vidas de que 

falamos e, por isso mesmo, estará prestes a anular-se a si própria. Enaltecer quem, 

no fim de uma "vida de trabalho" nada tem - ao mesmo título que aqueles que 

tudo construíram e que, por isso, foram premiados - releva da mais elementar 

humanidade e de alguma ousadia de quem tem a função de promover o debate e 

afirmar essa condição. Oxalá, esse tenha sido um dos contributos do nosso 

trabalho. 
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- Anexo I 

Definição Amostra1 

O referencial quantitativo, que serviu de nivel amostral, foi calculado de acordo 

com uma representatividade, mlnima, sobre a populaçZio portuguesa activa com mais de 

45 anos. Foram, assim, inquiridas 352 pessoas a nivel local e 350 no continente 

1 
portuguCs . Numa segunda fase, seleccionamos com base numa repartiçáo sectorial, não 

enviesada2, a amostra, constitulda por 655 casos, da qual se apuraram os resultados que, a 

partir de agora, se apresentam. Para um estudo, cuja margem de confiança pretendida dos 

resultados se situa na franja dos 95%, o erro amostral, calculado à priori, apresenta, nestas 

condiçóes, um valor próximo de 4,7% para o nfvel nacional e de 3,1% para S. Miguel. 

Distribuiçilo da amostra local e global de activos com mais de 45 anos 
SBo Mlguel Continente Amostra Global 

Sector Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 
Primario 30 15 15 15 44 30 
Secundario 7 41 2 1 45 60 123 
Terciário 136 123 127 109 259 21 4 

Sit. ~ t l ~ i c a ~  2 1 1 O 12 2 1 

Total 206 146 193 1 57 350 305 

I 
A amostra que aqui designamos de global náo 6 a junçáo dos questionários recolhidos nos 

distritos do continente e da i lha de sáo Miguel 6 uma ponderaçao de uma amostra por sector 
constitulda com os quatro distritos mais alguns locais. A amostra global assenta assim em 
recolhas em Lisboa, Porto, Bragança, Castelo Branco, e S. Miguel. Efectivamente, a constituiçao 
da amostra assenta aqui na convicçao de que é posslvel obter uma amostra nacional 
seleccionando apenas alguns distritos ou  localidades sem necessidade de uma repartiçáo 
integral que se tornaria extremamente dispendiosa, contendo igualmente um erro amostral 
ainda que mais reduzido. De qualquer modo, havendo poucos parâmetros disponlveis para se 
determinar a amostra (que na maior parte dos casos assenta em estudos anteriores) o único 
garante de diminuição do  erro é o aumento da dimensao da mesma. Mas como se sabe, este 
varia na razáo inversa da raiz quadrada da dimensáo da amostra. Por isso, para além das 
dimensões apontadas qualquer outro nlvel de amostragem com erro absoluto menor implicaria 
um elevado custo total. Sáo de facto, vários os autores que consideram que, em última análise, 
o principal factor influente na dimensáo da amostra são os custos. Pela nossa parte, apenas 
confirmamos tal constatação. Cf. Elizabeth Reis, Pesquisa de mercados Lisboa, Ediçóes Sllabo, 
1992. 
2 

Como se sabe, por natureza, uma amostra representativa nunca é enviesada. Mas caso se 
considerasse aqui o critério de populaçao com mais de 45 anos e não apenas os activos, o 
enviesamento resultaria do  facto de alguns não desenvolverem qualquer actividade, sendo a 
populaçao alvo, uma outra. Para os objectivos de estudo, interessa, de alguma forma considerar 
todo o individuo a desenvolver uma actividade sem que, no entanto, sejam, estritamente, 
populaçáo activa. Mas se, por opção,. se tomasse como populaçao de partida apenas a 
população activa em sentido censitario ou económico, ficaria de fora uma significativa parcela 
que, de acordo com os interesses em causa, e na sua situaçao objectiva, deveria ser inclulda no 
estudo. 
J 

Consideramos aqui como situaçdes atlpicas, as reformas antecipadas, a inactividade feminina 
por razões familiares ou outras situações em que o trabalho não é o principal modo de vida. 



Anexo ll 

Evolução dos quantitativos populacionais totais, activos e empregados no pais de 

1974 a 2001 

(em milhares) 

Fonte: I.N.E. Inquerito trimestral ao emprego e anudrio estatlstico ano a ano 

Anos 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Activa empregada 
HM H H 

3621,O 21950 1426,O 
3713,O 2274,O 1439,O 
3758,O 2325,O 1433,O 
3781,O 23250 1456,O 
3808,O 2449,O 1359,O 
3906,O 2371,O 15350 
3961,O 2419,O 1542,O 
3943,O 2353,O 1590,O 
3949,O 2364,O 1585,O 
4146,8 2510,3 16364 
4094,6 2464,2 1630,4 
4075,7 2427,4 1648,3 
4084,2 2441,2 1643,O 
4191,l 2467,l 1724,O 
4299,2 2503,9 1795,3 
4395,O 2554,3 1840,7 
4495,7 2590,4 1905,3 
4630,8 2627,3 20033 
4543,l 2548,7 1994,4 
4457,7 2486,O 1971,7 
4449,2 2472,7 1976,5 
4415,9 2447,5 1968,4 
4444,9 2458,9 1986,O 
4530,4 2495,8 2034,6 
4738,8 2628,3 2110,5 
4825,2 2651,4 2173,8 
4908,5 2694,8 2214,5 
4989,l 2734,2 2254,9 

PopulaçBo total 
HM H M 

8538,O 4046,O 4492,O 
8810,O 4175,O 4635,O 
9028,O 4279,O 4749,O 
9168,O 4346,O 4822,O 
9204,O 4361,O 4843,O 
9338,O 4426,O 4912,O 
9423,O 4496,O 4927,O 
9496,O 4496,O 5000,O 
9555,O 4533,O 5022,O 
9498,8 4585,7 4913,l 
9578,2 4622,8 49554 
9643,7 4642,6 5001 , I  
9716,l 4691,9 5024,2 
97553 4706,3 5049,3 
9777,O 4703,7 5073,3 
9796,l 4711,5 5084,6 
9808,2 4708,8 5099,4 
9815,3 4724,3 5090,9 
9833,l 4699,5 5133,6 
9839,7 4718,9 5120,8 
9839,6 4722,l 5117,5 
9846,8 4729,6 5117,2 
9865,7 4741,l 5124,6 
9877,5 4708,O 5169,5 
9967,8 4799,5 5168,3 
9967,8 4799,5 5168,3 

10008,l 4819,l 5189,O 
10060,8 4846,6 5214,2 

PopulaçBo activa civil 
HM H M 

3668,O 2212,O 1456,O 
3847,O 2372,O 1475,O 
4003,O 2472,O 1531,O 
4107,O 2475,O 1632,O 
4157,O 2489,O 1668,O 
4251,O 2489,O 1762,O 
4303,O 2523,O 1780,O 
4269,O 2457,O 1812,O 
4272,O 2466,O 1806,O 
4619,6 2665,3 1954,3 
4572,6 2645,6 1926,9 
4550,2 2617,4 1932,9 
4545,9 2632,8 1913,2 
4578,8 2624,6 1954,2 
4623,8 2625,4 1998,5 
4675,6 2655,9 2019,7 
4756,2 2687,5 2068,7 
4864,7 2712,2 2152,6 
4737,2 2639,4 2097,8 
4715,l 2606,O 2109,l 
4733,O 2628,5 2104,5 
4754,3 2613,2 2141,l 
4788,8 2625,9 2162,9 
4854,5 2654,3 2200,2 
4986,8 2735,9 2250,9 
5046,8 2757,3 2289,5 
5113,l 2782,7 2330,4 
5200,6 2825,l 2375,5 



Anexo I11 

Evolução dos rácios lnactivos/~ctivos' e Taxas Brutas de actividade 

da população portuguesa 1974-2001 (em O/O) 

I 
Reporta os activos empregados mais os activos desempregados A populaçi?io total. 

Anos 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Taxas Brutas de actividade 
HM H M 
43,O 54,7 32,4 
43,7 56,8 31,8 
44,3 57,8 32,2 
44,8 56,9 33,8 
45,2 57,l 34,4 
4 5 3  56,2 35,9 
4 5 7  56,l 36,l 
45,O 54,6 36,2 
44,7 54,4 36,O 
48,6 58,l 39,8 
47,7 57,2 38,9 
47,2 56,4 38,6 
46,8 56,l 38,l 
46,9 55,8 38,7 
47,3 55,8 39,4 
47,7 56,4 39,7 
48,5 57,l 40,6 
49,6 57,4 42,3 
48,2 56,2 40,9 
47,9 55,2 41,2 
48,l 5 5 7  41,l 
48,3 55.3 41,8 
48,5 55,4 42,2 
49,l 56,4 42,6 
50,O 57,O 43,6 
50,6 57,4 44,3 
51,l 57,7 44,9 
51,7 58,3 45,6 

Rácios Inactivos/Activos 
HM H M 
132,8 45,3 208,5 
129,O 43,2 214,2 
125,5 42,2 210,2 
123,2 43,l 195,5 
121,4 42,9 190,3 
119,7 43,8 178,8 
119,O 43,9 176,8 
122,4 45,4 175,9 
123,7 45,6 178,l 
105.6 41,9 151,4 
109,5 42,8 157,2 
111,9 43.6 158,7 
113,7 43,9 162,6 
113,l 44,2 158,4 
11 1,4 44,2 153,9 
109,5 43,6 151,7 
106,2 42,9 1463 
101,8 42,6 136,5 
107,6 43,8 144,7 
108,7 44,8 142,8 
107,9 44,3 143,2 
107,l 44,7 139,O 
106,O 44,6 136,9 
103,5 43,6 135,O 
99,9 43,O 129,6 
9 7 3  42,6 125,7 
95,7 42,3 122,7 
9 3 3  41,7 119,5 



Anexo IV  

Quantitativos de activos, inactivos e proporções de activos teóricos nos 3 

Últimos recenseamentos em Portugal 

Quantitativos totais de activos e inactivos em idade de trabalhar em 

Portugal em 1981, 1991 e 2001 

Proporções de activos e inactivos em idade de trabalhar em Portugal em 

1981, 1991 e 2001 

Anos. 
Homens 

Activos Inactivos Totais 
19812584266 416923 3001189 

19912514082 674932 3189014 

20012685623 758747 3444370 

Anoç 

1981 

1991 

2001 

Mulheres 
Activos Inactivos Totais 

1420709 1776985 3197694 

1774910 1584736 3359646 

2214393 1347259 3561652 

Homens 
Activos Inactivos Totais 

86 , l  13,9 100,O 

78,8 21,2 100,O 

78,O 22,O 100,O 

Mulheres 
Activos Inactivos Totais 

44,4 55,6 100,O 

52,8 47,2 100,O 

62,2 37,8 100,O 



Anexo V 

Proporções populacionais segundo o principal meio de vida em 2001, no 

Pais, na Regiáo e a nlvel local 

Principal Meio de Vida Sexo Portugal A ç o r e s  S. Miguel 

HM 38,9 36,8 36,O 
Trabalho H 39.3 37.1 36.3 

M 38i5 36;2 3515 

Rendlmentos da proprledade e da empresa 
HM 56,9 55,4 55,9 
H 56, l  53.1 52,7 
M 5716 5719 5910 

HM 42,9 35,O 33,9 
Subsldlo de desemprego H 45,2 37,O 36,O 

M 41,2 33, l  32,1 

Subsldlo tempordrlo por acldente trabalho ou doença 
HM 48,2 49,8 48,7 

profissional H 48,4 50,1 49,3 
M 47,9 49,2 47,2 

Outros subsldlos temporhrlos 
HM 41,6 38,5 34,9 
H 38,3 36,8 33,5 
M 43,2 39,4 35,8 

HM 43,4 40,1 39,4 
Rendlmento mlnlmo garantldo H 43,3 42,9 41,6 

M 43,5 39,5 39,O 
HM 68,6 67,3 66,6 

Penslo / Reforma H 67,9 66,3 65,4 
M 69,2 68,2 67,7 

HM 43,4 38,9 36,8 
APOIO Social H 39,O 33,8 32,8 

M 46,5 42,5 40,4 
HM 32,7 32,9 32,5 

A cargo da famllia H 22,3 21,2 21,4 
M 37,l  36,4 35,8 

HM 45,1 45,8 40,4 
Outra Sltuaçao H 42 , l  41,2 39,2 

M 47,O 48,8 41,6 

Fonte: I .  N.E, Censos 2001. 



Anexo VI 

Aspectos mais importantes do trabalho 

Quadro A. O que considera mais importante por categoria profissional, segundo o grau 

de instrucao escolar (99) 

Quadro B. O que consideram mais importante, por nlveis de ensino em cada escala0 etdrio 

P-1 

41,6 
23,6 
18,7 
4,9 
6,7 
3,O 
1,5 

100,O 

. . 

Aspectos mais valorizados 

Ter um emprego segurolestãvel 
Ganhar bemiier um salãrio elevado 
Trabalho interessantelalidantelde que se goste 
Trabalho útil que permita ajudar os outros 
NBo ter ningubm a mandar em n6s 
Emprego que de boas oportunidades de promoção 
Nao sabeM8o responde 

Tota 

ind':p2h 

41,9 
31,l 
16,2 
6,8 
2,7 
1,4 
1 , I  

100.0 

A 0 * u D 1 1  
peaxám8 

31,8 
34,l 
4,5 

13,6 
9,1 
2,3 
4,5 

100,O 

Pmfissionais 
Liberais 

33,3 
14,4 
35,6 
12,2 
4,4 
0,O 
0,O 

100,O 

Classes etãrias 

Items 
Ter um emprego segurdeçt8vel 
Ganhar bem/Ter um salãrio elevado 
Trabalho interessante/aliciantelde que se goste 
Trabalho útil que pemita ajudar os outros 
Nao ter ningubm a mandar em n6s 
Emprego que de boas oportunidades de promoção 
Nao sabeMBo responde 

Total 

OCdiiol 

51,l 
25,5 
16,O 
3 2  
4,3 
0,O 
0,O 

100,O 

Mais de 50 anos De 45 a 50 anos 
PrirnArio 

42,7 
28,7 
10,5 
8,4 
7,0 
1,4 
1,4 

100,O 

Sup. 

29,2 
23,2 
43,l 
0,O 
4,6 
0,O 
0,O 

100,O 

Liceal 

38,4 
20.5 
19,2 
8,2 
8.2 
4,8 
1,4 

100,O 

SexosPrirnBrio 
60,3 
24,l 
6,6 
0,8 
4,l 
0,8 
0,8 

100,O 

Sup. 

16,7 
22,2 
41,7 
13.9 
5,6 
0,0 
0,0 

100,O 

Liceal 

33,6 
15,4 
25,O 
2,6 
5,2 
2,6 
1,7 

100,O 



Anexo VI1 

Definição d e  factores na agregação das atitudes perante o trabalho 

Agregaçáo e construçáio dos indicadores 

Factores Conotaçdo d o  
sentido d o  trabalho Perguntas - Indicadores 

T i  Alegria ((P451+ P481 +P4811) - (P486))12 - . . . . . . 

T 2  Sofrimento ((P482+P486+ P487+P489) - (P481 +o451 ))I2 

T a  Necessidade (P484+P487+P489+P4810)14 

T 4  Dianidade (P483+P485+P488+P4811+P4814115 

T 5  Fonte de Riqueza ((P483+P481 O+P4812+P4813) - (P482))13 

T 7  Fonte Desioualdade (P482+P486+P489+P4815114 - 
((P481 +P485+P488+P4811 +P4814+)- Fonte de realitagão (P457+P459))13 

T~ Exclusividade ((P482+P487+P481 O+P4813+P4815+)- 
(P483+P488))14 

T i o  Deverlobriaacao íP452+P483+P487+P489)14 

NOTA: Antes do tratamento propriamente dito, foram neutralizadas as não respostas para 

cada pergunta. A cada "náo resposta" num dos items, atribuiu-se o valor médio da 

distribuição. Cada um dos factores foi normalizado de acordo com uma escala de variação 

Extracçao de duas componentes principais 

Conotação d o  Componentes 
Factores sentido d o  trabalho 1 2 

T i  Alegria -,671 ,542 

T 2  Sofrimento ,951 ,092 

T 3  Necessidade ,878 ,371 

T 4  Dignidade -, 159 ,960 

T 5  Fonte de Riqueza ,310 ,702 

T 6  CoacçãolDepreciaç~o ,961 -, 165 

T 7  Fonte Desigualdade ,856 ,247 

T 8  Fonte de realização -,259 ,910 

TQ Exclusividade ,955 ,087 

T i o  Deverlobrigaçao ,708 ,568 

% de variáncia explicada d o  l 0  factor -> 51,852 Total 51,852 (Conotaçao Negativa do  Trabalho) 

% de variáncia explicada do  2 O  factor ->33,072 Total 84,924 (Conotaçao Positiva do Trabalho) 



Anexo VIII 

Construção d e  indicadores para a def in ição d e  idades subjectivas 

IDADE Pergunta Designação Obtenção 
IEC PI 7 Idade de estado Civil Obtenção Directa - - ..a 
I C I  P53 Idade Subjectiva 

Identitlria Obtençao Directa 

I S R  P54 
Idade Subjectiva 

Relaciona1 Obtenção Directa 

DICI Desvio em relaçao Desvio Subjectivo 
a P1.2 Identitlrio 

Diferença 

D1sR Desvio em relacln Desvio Subjectivo 
- .  6'" 

1 3  percepcional . . ou Diferença a P,., relacional --- 
3 idade 

.,,.....,.., , ~ m  P67 

ECA Desvio P54e P67 Estado Categoria1 Diferença da idade 
Atribuido relaciona1 com P67 

I LE  
p67 

Idade Limiar de 
envelhecimento Obtenção Directa 

- - 

D1~E Desvlo P1 .2e P67 Desvio Categoria1 
Objectivo Diferença 

DMRS Diferença em retaçao 
Desvio M6dla de Desvio percepcional As Madias dos desvios 

ICI e ISR c1 ILE Subjectivo de idade relacional, 
; . I A - b ; b A * : -  .I.. -..&----:-I 



Anexo IX 

Questionário sobre Idade e Actividade aplicado por entrevista aos 

trabalhadores com mais de 45 anos 

(Parte I - Para todos os entrevistados, Parte I1 - complemento para 

empregados por conta de outrem em empresas com mais de cinco 

trabalhadores) 

e 

Guiáo de entrevista aplicado aos directores de recursos humanos das 

empresas locais seleccionadas 



UNIVERSIDADE DOS AÇORES 
DEPARTAMENTO DE HIST~RIA, FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

IDADE E ACTIVIDADE QUESTIONARIO Quest nO1,l,lI I 

I . Para a anotaçdo do Estado Civil: Solteiro(l)Casado(2)Sep~addDivorciado(3)Viuvo(4)Vive MaritalrnenteNniilo de facto(5). 
'. Para a anotaçdo do n k l  dc instruçrlo -> Totalmente iletrado(1)U dou escreve s/ fmlutncia escolar (2) Nível 4" Clssse(3) Nível 2" ano 6" 
classe(4) Nível 5" and9" ano(5) Nlvel 7andl 1°ano(6) Nível 12O ano ou Sup. lncomplcto(7) Nível bacharclatd Curso mkdio(8) Nível 
licenciatura e rnais(9). 

Dados tbcnicos de registo para o entrevistador ------- QUOTAS E CATEGORIAS DE ENTREVISTADOS A CONSIDERAR ------- 
Concelho: M I 

Sector Secundhrio 

)Locliri>tiosII V I - 1  
I r z G z - I  
r 

Sector Tercihrio 

y 1 - I  
W l I I  [ = - I  

Sector Primhrio 
NBo Empregados ou nBo activos 

-1-1 ~ I V l  
rCNa<lores -1 AposentaçClo sem reforma* 

*Explique porqud; como ficou nesta situação?: Idade com que deixou de trabalhar e porque: anvq 

Local da entrevista: Empresa/FirrnaIOrganismo: o] 
DAWS BIOCRAFICOS E DE CARACTERIZA* 

Freguesia de resid4acim actual do entrevistado : 

Nasceu nos Aqoru? - Sim Ngo 

Entrevistado: I .  1 - Sero: )I [_I M u l . 2  - Idade? 1.3 - Estado Civil? 1.4 - Nível de Inrlruçdo? 
(1) (2) (3) (4) (5) ' (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)' 

Pessoa com quem vive: 2.1 - Suro: H M M 2 . 2  - Idade? u_l 2.3 - Estado Civil? 2.4 - Nívei de Imtruçdo? 
2.5.( Parentesco: MariddMulher - PaiIMae - ImBolimã -Outro ) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7x8) ( 9 )  



I CARACTERIZAÇ& DA A M D A D E  DESENVOLVIDA: I 
3 - Qual a sua principal actividade, isto é, o que faz habltualmente?(Descreva de forma sucinta o que faz habitualmente) 

3.1 - Próprio? 3.2 - E o seu cônjuge/ ou pessoa com quem vive? 

4.4'0nsidera que tem trabalho assalariado, trabalho ndo assalariado ou outro tipo de trabalho? 
4.1 - Próprio Trabalho assalariado trabalho a30 assalariado outro tipo de trabalho 

4.2 - Trabalho assalariado trabalho nHo assalariado outro tipo de trabalho O 

5 - Hd quanto te- aerce essa actividade? Ou hd quanio tempo csló nessa situaçdo? U J anos 

-Nota: A partir daqui, para os não activos, tegltar 
a situação que tinham quando estavam no activo ou quando trabalhauum) 

6 - Trabalha para alguém, lsto C, por conta de algum patrdo, para o esfodo, ou por sua prdprla conta? 

Conta de Outrem/particulares(CO/P) Conta da Famllia (CF) Estado ou empresa pública (COIE) 0 
J'rovrietáriolS6cio-aerente(PC) Conta Pr6vrid vatriío (CP) Outra (O) 9 Qual? : • 
+ No empregados + No empregados 

7- Com que vínculo ou com que tipo de contrato exerce a actlvldadeprlnclpal? 
Efectivo do quadro (Q), Contrato a termo certo (CTC), a dias/& jorndh hora (D), A tarefa (T). Recibo Verde (RV), Em 
Forrnaçilo (F), Contrato dc longa dur*o(LD), Patriío ou pr6prio (P), Outra +Qual? 

8 - A acrlvldade que referiu é exerclda a tempo lntelro (T.I.), a tempo parclal (T. P.), esporad1camenteJ 
ocaslonalmentdirregular (I) de forma flexível e sem período hordrlo multo depnido(S. P.)? 

T.I. - T. P. - I -S. P. + 8.1. Se lhe propusessem trabalhar mais tempo, trabalhava? - Sim N3o U 

9 - Quanto tempo dedica semanalmente a essa actlvldade?(n'de hora, em mhdla por semana) 

- 1 1 2-7 1 8-24 125-35 1 36-42 143 + + 9.1 Habitualmente, tem um horário definido ou niio? - Sim Não 0 

10 - Qual i habitualmente o seu local de trabalho? 

I - Trabalha habitualmente fora de casa (fábricalescrit6riolestabel.) - • 
2- Trabalha habitualmente em casa ou nas minhas propriedades 0 
3- Trabalha habitualmente em terras ou estabelecimentos arrendadas - u 
4- Trabalha habitualmente uns dias em casa, um dias fora de casa - 0 
5- Trabalho habitualmente em vários lugares 0 
6- Outra situação C] 

11- No seu local de trabalho, ou para o seu trabalho, com que frequência utiliza o computador ou as novas 
tecnologlas de Informapio? 

Nunca Raramente Com alguma Muito S6 trabalho com Não sabem20 
regularidade frequentemente esses meios responde 

n 
I I .  I PorquC? 

12-Tem (ou jd alguma ver teve) algum cargo de supervlsdo, lsto & se C actualmente ou jd foi responsdvek por outras 

pessoas no trabalho? . - Sim Não Outra situação: 



13- Considera que o seu trabaiho lhe proporciona muita ou pouca autonomia? (Isto d, se tem muita ou pouca 
liberdade para o fazer da forma que melhor entender sem estar muito &pendente da autorização de outros)? 

Nenhuma Pouca Muita Total autonomia Não sabe 
O - 

CONHECIMENTOS -CNICO-PROFISSIONAIS E PREPARA~O PARO O EXERCÍCIO DA ACTMDADE I 
I 6  A preparaçdo que tem para o conjunto das actividades projissionais que ererce, onde foi adquirida? 

1 .Na escola ou no sistema de Ensino .---u(1) 
(Pode dar mais que 1 resposta) 2.Como aprendiz em locais de trabalho - l-l(2) 

3.Numa oficina, Atelier ou estabelecimento - U ( 3 )  
4.Aprendeu com o pai ou com familiares - U ( 4 )  
5.Aprendeu por si próprio/autodidacta - u ( 5 )  
6.Cursos e seminários U ( 6 )  
7.0ub-a forma, Qual? u ( 7 )  

15- Teve aiguma formaçdo espec@ca ou especializada para desempenhar o seu trabalho? - Sim O Não 
12.1 - Se, SIM, onde a obteve? 

1 .Em cursos de formac$o profissional - u ( 1 )  
(Pode dar mais que 1 resposta) 2.Numa escola privada por iniciativa minha u ( 2 )  

3.No ensino tdcnico-profissional ou comercial U ( 3 )  
4.Na formação nos locais de trabalho - u ( 4 )  
5.No ensino médio ou superior L-l(5) 
6.No ensino geral antigo l,-l(6) 
7.Num curso B distância ou por corresp. - u ( 7 )  
8.0utro Qual? l - l (8 )  

1 6  Desde que trabaiha, jd alguma va, aiguma empresa ou aiguma entidade lhe proporcionou algum curso (ou 

cursos) de formoçüo?- Sim O Ngo O 13.1 - Se, SIM, quanto tempo de formaçb ao todo? LU anos I meses 

17- Actualmente. qual o nlvei de especiaiizaçdo, quaiiJIcaçdo, ou de conhecimentos espedflcos, que considera ter 
para o exercício da sua actividade? 

Baixo/Fraco Mtdio/RazoBvei Bastante Bom Perito ou especialista Não sabc 

n n 
Agora, se nfio se Importa, irei fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu percurso profissional. 

I PERCURSO DE VIDA PROFISSIONM:  1 

18- Com que idade começou a trabalhar? UJ mos 
19- Com que idade deixou deflnitivamente a escola? UJunos 

20 - Quando casou jd trahihava?( S6 para casados ou em Uniao de facto) - Sim Niío 

21- A actividade ou o emprego que tem actualmente foi a sua primeira ocupaçdo remunerada? - Sim Niio fl 
20. I S e  ndo foi, diga qualr foram as suas primeiras actividades remuneradas? 
(Descreva de forma sucinta o que jA fez) 

22- Desde que trabaiha, quanta vezes mudou de emprego, de empresa ou deprowdo? Apraic n* 

23-E com que idade conseguiu o seu primeiro emprego? - 1-U Anos 

24- Alguma vez teve de interromper o seu emprego ou a sua act ividadepro~onaipor qualquer razdo? 

- sim NHO 



24.1- Se, SIM, q u d  os m o h  da interruppío? 

1.educação de menores /cuidar de 8. porque jh tinha trabalhado o suficiente 
paidsogros U ( 1 )  para viver U (8) 
2.razões pessoaisllntimas U ( 2 )  9. dedicação a negócios pessoais U (9) 
3.Serviço militar U ( 3 )  10. Desemprego e nova procura u ( 1 0 )  
4.fui despedido(a) ou falência da empre* u ( 4 )  1 1. Reforma IAposentaçBo u ( 1 1 )  
5.gravidezlpartolmatemidade u ( 5 )  12. outras. O quê? U ( 1 2 )  
6.educaçtb do pr6prio u ( 6 )  
7.razóes de saúdelcondiçóes de trabalho - u ( 7 )  

I OUTRAS ACTIVIDADES E TEMPOS LIVRES 1 
25- Para alPm da sua actividade principal tem mais aiguma actividade remunerada? - Sim q NBo 
25.1 - Se SIM, Quanto tempo dedica semanalmente a essa actividade?(n. 'de horas, em media por semana) 

- 1 1 12-7 1 8-24 1 25-35 1 36-42 I 43 + 

26 - E actividades ndo remuneradas, com caracter regular, tem alguma? -Sim • N& • 
26.1 - Se SIM, Qual ou quais? 

27- Considera que tem tempm livres ao longo da semana e ao longo do ano? 

27.1 -Ao longo da semana - Sim Não 2 7.2 -Ao longo do ano -Sim O N ~ O  

28 - O que Ppara si o tempo livre? Descreva-o em poucas palavras 

29 - lfd alguma ocupaçdo ou actividade, de que mais goste, para preencher os momentos em que ndo trabalha? 

- Sim C] Não 0 28.1 -Se SIM, qual ou quali? 

Agora irei fazer-lhe algumas perguntas sobre a satisfaç110 que sente (ou o que sentia) com o seu trabalho. 

I NECESSIDADE, MOTIVAÇ~ E SATISFAÇAO PROFISSIONAL: I 
30 - Pessoalmente, qual a necessidade que acha que tem de trabalhar? (Ler opçbes) 

N~nhuma Poucalhlguma Muita Imprescindlvel Ngo sabe 

q q O q O 
31 - Considera que a promdo que tem C a que ambicionava ter ou que sempre quis ter? - Sim C] Não q 
32 -Se tivesse oportunidade mudava de emprego? - Sim q Nao U Nsabe w 
33 - E de promdo? - Sim q Nao C] Nsabc 19_) 

34 - Acha que HOJE, a sua satbfaçúo com a actividade propssional P maior, P menor ou é igual à que tinha por 
volta dos seus 35-40 anos? (Ler opçbes) 

Muito menor Talvez menor Igual Talvez maior Muito maior Não sabe 

q q q q q 

35 - Por favor, situe na escala, o seu interesse (dou preocupaçdo) pelos problemas das pessoas mais jovens. 

MuitoBaixol 1 * 1 1 1 1 MuitoElevado Nsabe w 
36 - E o seu interesse (dou preocupaçdo) para com os problemas das pessoas idosas e pela velhice na sociedade 
actual 

MuitoBaixol ' I 1 1 1 J MuitoElevado Nsabe w 
Agora, numa escala de I a 5 (em que I P o Moir baixo +e 5 o Mais elevado) indique-me, por favor 

37 - Qual considera ser o seu grau de satkfaçdo com as actividades ou tar4as profisionais que tem? 

Muito Baixo L 1 . 2  1 1 1 1 Muito Elevado Nsabe w 



38 - E  com a sua situaçdo actual no emprego? 

Muito BaixoL 1 I 3  1 1 J . Muito Elevado  sabe 
39 -E com a remuneraçdo ou o salário que tem? 

Muito Baixo ( 1 1 1 1 J Muito Elevado Nsabe n 
40 - E o seu grau de interesse para com as s u a  ocupações pessoais fora do miprego? 

MuitoBaixoL 1 1 1 1 J MuitoElevado  sabe 
41 - E  o seu grau de interesse pela farntlia e pela vi& familiar? 

MuitoBaixoL 1 1 1 1 5 1 MuitoElevado Nsabe 
42- E qual o seu grau de interesse em permanecer no emprego apds os 60 anos? 

Muito Baixo1 1 1 1 1 1 Muito Elevado Nsabe w 
43- Se lhe dessem a possibilidade de se rejòrmar antes da idade, aceitaria logo, aceitaria sob certas condiçdes, 
aceitaria com condiçdes e procuraria outro trabalho ou ndo aceitaria sob condiçdo alguma? 

(Ler todos ar opçdcs - Assinalar sd uma nspoda) N ~ O  s46c w 
1. aceitaria logo U ( 1 )  4.1150 aceitaria sob condiçgo algum- U ( 4 )  
2. aceitaria sob certas condições - U ( 2 )  5.aceitaria se jh tivesse o suficiente para viver L I ( 5 )  
3. aceitaria e procurava outro 
trabalho U ( 3 )  6.outr0, o que? u ( 6 )  

L SIGNIFICADO DO fRABALHO E M ACTnnDADE: 1 
44 - Considera ter principalmente: uma projksdo, um emprego, um trabalho, uma actividade, uma ocupaçdo ou 
simplesmente uma obrlgaçdo? (uma 96 resposta ) 

1. uma profissão IA 
2. um emprego LI 
3. uma actividade LI 
4. um trabalho LI 
5. uma ocupaçilo I_j 8. outra, qual? 1-1 
7. uma obrigação 1-1 9. Não sabe 1-i 

45 -Para si o trabalho t? mais dor ou alegria? ou m duas colsas? 
Muito mais dor Talvez mais Igual Talvez mais Muito mais alegria Nilo sabe 

dor Tanto dor como alcgria alegria 

O O o o o 

46 - Para si, pessoalmente, que signijica o trabalho? 

47 - Acha que exlstem dmenças entre trabalho, emprego e proflsdo? - Sim Não Nslnr U 
47.1 - Se SIM, qual ou quais? 

48 - Agora irei ler-lhe um conjunto de aprmaçóa 



Para cada uma delas, diga-nos qual o seu grau de concorddncia? (Uma Inica resposta por Unha) 
(I-Discordo totalmente; 2- Discordo parcialmente; 3-Nem conc. Nem discordo; 4-Concordo parcialmente; 5- Concordo 

plenamente ou totalmente) 

Afirmaçües 
1. A alegria vem do trabaiho 

2. Sd trabaiham os pobres 

3. Do trabalho C que vem tud- 

4. O trabalho C uma forma de sobrevivência-- 

5. O trabalho e! o meio de vida mais dign- 

6. O trabaiho P uma fonte de sofriment- 

7. Sd se trabalha por necessidad- 

8. É trabalho que a pessoa se realiza - 
9. Trabaihanws sd por obrigaçdo 

10. O trabalho P apenas um ganha 

1 I. O trabalho e! que ddsent ? o d vldcr 

12. A riqueza vem do trabalho 
13. O trabalho P apenas uma maneira de ganhar 
dinheiro e nada mais do que isso 
14. A trabalho C a actividade ma& Importante que 
uma pessoa tem 
I 5. Actualmente o emprego C sd para alguns - 

49- Diga-me por favor, para si qual destes aspectos d o  molr importante e o menos Importante na vida profissional: 
(Isto P em termos de prioridades o que colocaria d frente e em iílilmo lugar) 

[-I - 3. Ndo ter ninguCm a mandar em nós -[11 I 1.1 

Mais Importante A spedos Menos Importante 
o- I. Ganhar betdl'er um saidrio elevado -0 
[I 2. Ter um emprego sqpurdestdvel - LT] 

4. Trabalho InteressanttValicianidde que se gost- - I 1-1 

N sabt 
[I I 
C1 

11 - 5. Emprego que d@ boas oportunidades de prom~d+ - O I n n 6. Trabalho Útil que permita ajudar os outros -0 I n 
I RELACIONAMENTO GERACIOMAL E REPRESEMAMES DA IDADE: I 

50 - Em seu entender, quem acha que melhor poderd conpreender os seus problemas? OS mais velhos, os maLs 
novos? Tanto uns e como outros ou ninguim? 
Mais Velhos Mais Novos Tanto uns como outros Ningubm N s/n r 

O tl O O O 

51 - No trabalho ou na vida corrente, alguma vez se sentiu ultrapassado por outras pessoas? - Sim N&o 
51. ISe SIM, por que Hpo de pessoas? (Pode dar maLF que uma resposta) 
I .  Mais ricos u ( 1 )  
2. Mais qualificados ou com mais habilitaçdes U (2) 
3. Mais velhos U (3) 
4. mais novos U (4) 
5. Mais experientes u ( 5 )  
6. Mais protegidos ou preferidos 1-l (6) 
7. Mais atraentes ou mais apelativos U (7) 
outros o quc: U (8) 



52 -Alguma vez se sentiu desfovoreddo ou injusiiçado no acesso a um emprego ou a um cargo pelo facto de ser mais 
velho que os outros? 

Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca Não sabe 

53 - Independentemente da idade que tem, que idade se dd ou se atribui a siprdprio? I  I I 
54- Qual a idade que acha que os outros normalmente lhe ddo? l-L.J 

55 - Alguma vez o (a) preocupou o facto de ter de envelhecer? 
Muitas vezes Algumas vezes Poucas vezes Raramente Nunca Nslnr 

O O 

5 6  Pense em três pessoas multo suas amigas fora do agregado familiar e áiga-me as idades delas? 

1' I A  2' LIA 3' L L I  

57- A que associa (a que lhe faz pensar) a palavra KELHO?@nciona como pergunta aberta recolher sb uma palavra) 
Antigo U Conservador U EstáveVequilibrado 
Siibio Resistente U Caquécticoltrapo u 
Doentelcansado Experiente U Aidade 
Algo pouco útil U Tolerante 

U 
U Ao passado 

RefonnadolApos Usado U Encargo 
U 
U 

Outro O qut? 

58 -A  que associa (a que lhe faz pensar) a palavra JOVEM?@nciona como pergunta aberta recolher sd uma palavra) 
Imaturidade U Irrevertncia U Instável 
Revolta U Resistente LI Novo1 Inovador 

U 

IrresponsBvel U Alegria 
LI 

U Estudante 
Intolerante LI lnexperi&ncia 

LI 
LI Ao futuro 

Adolescente U A idade U Encargo 
U 

outro o que? 
U 

59 - No dia a dia Acha que, as pessoas atribuem importilncia d idade? 
Muitas vezcs Algumas vezes Raramcnte Nunca Ndnr 

[I O n a 
59.1 -Em que circunstflnclas? 

60 -E no trabalho ou no emprego, acha que a idade tem alguma importdncia? 
Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca Nao sabe 

O O O 

60.1 - Em que circunstilncias? 

61 - No seu local de trabalho, acha que era mais facilmente aceite quando era mals novo ou P a mesma coisa ou t? 

mais facilmente aceite agora? 
Mais facilmente aceite antes Igual • Mais facilmente agora Ndnr 

62- Se estivesse d procura de emprego (aceltdvel e compativel com as suas qualifcaçdes), acha que seria mais fdcil 
ou mais diflcil do que teria sido quando tinha cerca de 40 anos? 

Muito mais diflcil Talvez mais diflcil igual Talvez mais fhcil Muito mais fiicil Não sabe 

o 



63 - Em sua oplnido, acha que ct medida que se avança na idade se têm mahpos~ibUidndes de manter o emprego, as 
mesmas ou menos? A idade não conta ou depende das situaçdcs? ( I  sd resposta) 

Menos possibilidades As mesmas Mais Depende A idade não conta Não sabe 

• O 

64 -Diga-me, com que idade sentia mais vontade de trabalhar? 
Antes dos vinte 1 20-25 1 25-30 1 30-35 ) 35-40 1 40-45 145-50 1 50-55 ) Mais de 55 anos Nsabe 

65 -Acha que com a idade que tem, trabalha mais do que trabalhava quando tinha 35-40 anos ou menos? 
Muito mais Talvez mais igual Talvez menos Muito menos Niío sabe 

O C1 o O 

66 -Acha que as geraçdes mais novas sdo muito diferentes das mais velhas? - Sim Não 
66  1- Se, SIM, em quC? O que mals distingue os geraç8e.s em seu entender? 

(pode dar mais de uma resposta) 
1. os seus problemas diferenciados C] ( ,) 

6. nada simplesmente a idade (6) 
2. a sua forma de pensar/ as mentalidades - (2) 7. o respeitolobediência (7) 
3. os seus gostos e preferências 0 (3) 8. Outro, em quC? (8) 

4. maneiras de ser, hábitos e costumes - 0 (4) 
5. o seu comportamento, condutas e práticas (5) 9. n h  sabe (9) 

67 - Em seu entender, em termos de idade, quando h que considera que uma pessoa começa a envelhecer? 
D e s d e o n a s c i m e n t o ~ 1 0 ( 1 5 ~ 2 0 ~ 2 5 ~ 3 0 ~ 3 5 ~ 4 0 ~ 4 5 ~ 5 0 ~ 5 5 ~ 6 0 ~ 6 5 ~ 7 0 ~ 7 5 ~ 8 0 ~ > 8 0 ~ ~ u n c a  N S ~  

68 -Acha que hd acontecimentos vividos ou situaçbes que façam envelhecer? - Sim 0 N80 
68. I- Se SIM, quais ou em que circunstdncias ou que s i tuaçk marcantes? 
(finciona conto pergunta aberta) (pode dar mais de uma resposta) 
I .  quando Jh n8o tem qualquer participaçao na vida activa/inactividade-- a (I) 
2. quando não se achar útil ou os outros a n8o acharem (2) 
3. quando se sentir sem forças ou doentelperda de capacidade- O (3) 
4. quando se sentir dcsactualizada e marginalizada (4) 
5.  quando se sentir cansado na vida1 Abatimento e desinteresse pela vida - (5) 
6. quando enfrenta um conjunto de problemas na sua vida pessoal (6) 
7. a partir do momento em que se toma dependente/ ou n8o no activ- (7) 
8. quando não tiver um desempenho satisfatório (8) 
9.Situa~8o de sofrimento devido ao desaparecimento de um parente - (9) 
10. Outro Qual? (10) 

69 - De modo geral, considera que se relaciona mais facifmente com pessoas mais jovens ou mais velhas, da mesma 
idade ou a idade ndo têm importdncia? 
I. Mais Jovens IA (1) 
2. Da mesma idade LI (2) 
3. Mais velhos LI (3) 
4. A idade n8o tem importhcia IA (4) Niío sabe i (9) 

70 - Perante cada ajirmaçdo seguinte, diga qual o seu grau de concorddncia? (Uma Única resposta por linha) 

650 



71- Qual acha que é actualmente o principal problema da juventude? 

( 1-Discordo em Absoluto; 2- Discordo parcialmente; 3- Nem concordo nem discordo; 4- Concordo parcialmente; 5- 

72 - E qual acha que é hoje o principal problema das pessoa idosas? 

Concordo 
Afi rmaçk 1 2 3 4 5  

1.As pessoas de idade sdo depositórias de grande sabedoria - 0 0 0 0 0  
2.As pessoas de idode têm hábbs fora de moda ~ 0 0 0 0  
3.As pessoas de idade sdo geraimente desconPadas ~ 0 ~ 0 ~  
4.As pessoas de idade sdo pessoas com grande experiência - 0 ~ 0 0 ~  
5.Aspessoas de idade deveriam também ter emprego ~ 0 0 0 0  
6.As pessoas de idade sdo pessoas em tudo como as outras - ~ ~ ~ ~ 0  
7.As pessoas de idade requerem cuidados especiais 0 ~ ~ 0 0  
8.As pessoas de idade sdo muito dedicadas h f d a  0 0 0 0 ~  
9.As pessoas de idade sdo um problema para as famflias- 0 0 0 0 0  
I O.As pessoas de idade sdo um fardo na sociedade actual - ~ u n o o  
1I.As pessoas de idade so/rem mais com o abandono do que com 
os problemas de saúde 0 0 0 0 0  

73- Com que idade pretende vir a reformar-se? 1-1-1 anos (Ou com que idade deixou de trabalhar- para nào activos) 
74 - O que pretende fazer quando se reformar ou o que for se é reformado? 

em Absoluto ) 
9 

• 
• 
• 
q 
q 
• 
• 
• 
• 
C] 

O 

75- Considera que a reforma é acima de tudo o quE (Ler opc6es) (uma sd resposta) 
I. Um tempo livre c desocupado sem nada para fazer 0 (1 ) 
2. Um mcrccido rendimento de subsisttncia - [3 (2) 
3. A última fase da vida 0 (3) 
4. O direito ao descanso ou ao rcpouso (náo trabalhar) c1 (4) 
5. Nenhum destes aspcctos (outro). O que? 0 (5) 

76- Em sua opinido, qual a principal vantagem e a principal desvantagem da reforma ou da vida na reforma? 

MAIOR VANI'AGIiM 

I .  Proporcionar uma pendo ou rendimento 

2. Nùo ter de tmbalhar/desconsolKepouso 

3. Poder se dedicar h famllia ou amigos 

4. Poder fazer o que se quer ou viajar 

5. Poder gerir o tempo como se quiser 

6. Outra? 

9. Ndnr 

MAIOR DESVANTAGEM 

0 ( 1 ) 6. Isolamento, abandono ou rejeiç8o o ( 1 )  

0 ( 2 )  7. Problemas de saúde e cuidados mCdicos O (2) 

n ( 3 )  8. Desocupação. t6dio ou falta de actividade (3) 

O (4) 4. Desfavorecimento e dcsprestigio • (4) 

• (5) 5. SituaçBo económica depreciada O u )  

O(5) 5.  Outra? O(5) 
~ ( g )  9. Ndnr (9) 

I CARA~ERIZA@O FAMILIAR E rn DE VIDA: I 
77 - Qual era a principal actividade dos seus pais quando trabalhavam ? 
77.1- Pai : 
77.2- Mãe : 
78 - Hó quanto tempo os seus pais recebem reforma ou penrdo?(ou durante quanto tenlpo receberam?) 
78.1- Pai : - anos 78.2 - Mãe : - anos 



79 - Número de pessoas no agregado f a . ?  80 - Quantas se encontram a trabaihar ? 
81 - T e m p o s ?  - Sim O Náo O 81.1 - Se sim, quantos ? LU 

81.2 - Quantos menores (menos de 18 anos)? L I J  
82- Algum membro do agregado familiar recebepensdo ou reforma? - Sim NBo 

83 -De quem -de &o sustento da fomllh? Do prbprio Do c8njuge Outro • 

84- Pertence a alguma associaçdo proflssonal ou msociaçdo de cardcter cívico? - Sim Não 
84.1. Se SIM, de que tipo? 

Recreativa1 Folcl. Desportiva Political Sindicaü Solidariedade/ Outra 
CulturaYMusicai Clvica Profissional ReligiosaICaritativa 

U u U U U 

85 - Desconta pam a seguron~a social? - Sim Não 85.1. Se SIM, D a &  hd quanto temlpo? - 
8 6  É sindicalizado? - Sim Náo 86.1. Se SIM, Desde hd quanto tempo? - U-I 

87-Ndo se importaria de nos indicar aprmimadamente o escaldo de rendimento mensal liquido do agregado 
familiar? 

Menos de 100 contos 0 (1) 
101 - 200 contos 0 (2)  
20 1 - 300 contos (3) 
30 1 - 400 contos 0 (4) 
mais de 400 contos ( 5 )  
Nslnr 0 (9)  

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

Sc tem alguma sugestilo ou comentário utilize este espaço: 



UNIVERSIDADE DOS AÇORES 
DEPARTAMENTO DE HIST~RIA, FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

I IDADE E ACTIVIDADE QUESTIONARIO 11 parte Quest n O I I I I  I 

Agora irei colocar-lhe algumas questões especificas acerca do seu trabalho e da motivação 
que sente. Esta parte 6 muito breve, responda de acordo com aquilo que melhor traduz a sua 
situação pessoal no local de trabalho, na empresa ou repartição pública onde se encontra a 
trabalhar. 

A maior parte das perguntas sdo respondidas numa escala de I a 5 em que I L o M& baiw 5 o Mais 
elevada A sua resposta dewrd ter em conta que 3 i o ponto mddio da escala e responder em conformidade com o 
que C pedida 

Agradecemos desde j4 a sua prestimosa colaboração. 

I 

Empresamirma ou re 

I - Diga-me, por favor, se vive ucciusivamente do trabalho que faz nesta empresa, serviço ou repartiçdo? 

- Sim Não 

2 - Tem conheclmento de algum acçdo ou intençdo de reestruturaçdo de pessoal nesta empresa, serviço ou 

repartiçdo ? - Sim O Nilo O Nao sabe n 
3 - Jd ollyuma vez se sentiu prejudicada na empresa ou no serviço em que se encontra e reclamou? 

- Sim NBo NBo sabc 

4 - Jd alguma vez fez greve ou aderiu a greves convocadas para o sector? - Sim 0 Nlio O N b  sabe U 

5 - Considera que o emprego que tem 4 muito atdvei e segwo, estável, pouco estável ou nada estdvei? 

Muito instável Pouco Relativarncnte Bastante estável Muito estável NBo sabe 
estável estável 

O O O O O O 

6 - Diga, por favor, como classifica o ambiente de trabalho na sua empresa ou serviço em termos de relaçóes 
humanas e de relaç6es de trabalho mais habituais? 

6 1 - Ambiente global? 

Muito ~ a u L  1 1 1 1 1 Muito Bom Não sabe 
6.2 - Clima entre os empregados ou funcionórios da empresa? 

MuitoMauL 1 1 3 1 1 J MuitoBom Não sabe w 
7 - Diga, por favor, como classifica a relaçio de trabalho com os colegas, e com os responsáveis ou superiores 
imediatos? 

7.1 - Com os colegas? 

Mui toMhl  I 1 1 1 ] MuitoBoas Não sabe 
7.2 - Com as chefias, superiores, encarregados ou responsáveis ? 

~ u i t o ~ & s L  1 1 3 1 1 J MuitoBoas NBo sabe w 



8 - Diga, por favor, como classifca a reiaçdo que tem com o phbiico, clientes ou utentes do seu serviço? 

~ u i t o ~ ~ l  1 1 1 1 J MuitoBoa Niío sabe 

9 - Qual o grau de s&façdo que tem com os beneflcios sociais que o seu emprego lhe proporciona? 

Muito Baixo L 1 I 1 1 1 Muito Elevado Não sabe 
(Chamamos aqui os beneflcios sociais: Subsidio de almoço, férias pagas, assistência médica, assistência social, 
creche, acompanhamento e aconselhamento jurfdico, vantagens em certos serviços, descontos, etc..) 

10 - E o seu grau de satisfaççdo com a sua progressdo na carreira? 

Muito ~ a i x a l  1 2 1 3 1 1 1 Muito Elevada Não sabe 

11 - E  o seu Orgulho e Satisfaçdo em pertencer a esta empresa, serviço ou instituiçdo? 

Muito BaixoL 1 1 1 1 1 Muito Elevado Não sabe 

12. Agora, tenha presente a sua sltuaçdo, motivaçdo e satlFfçdo no emprego ao longo dos Últlmos 5 anos e responda: 
12.1 - Em termos da sua sltuaçdo no emprego, na empresa ou no serviço, acha que melhorou, piorou ou estd 

igual ao que era hd 5 anm atrás? 
Piorou muito Piorou alguma coisa Igual Melhorou alguma coisa Melhorou muito Não sabe 

q O o q O 

12. 2 - E a sua motivaçdo para o trabalho que realiza, nos úitimos 5 anos, tem vindo a aumentar, a diminuir ou 
a manterGe Igual? 

Diminuiu muito Diminuiu alguma coisa Igual Aumentou alguma coisa Aumentou muito Niío sabc 
O o  o O o  o  

12.3 - E comparando a sua satlvfaçdo actual (isto i, os proveitos que retira do seu trabalho) com a que tinha 
acerca de 5 anos atrás, considera que aumentou ou diminul? Muito ou pouco? 

Diminuiu muito Diminuiu alguma coisa Igual Aumentou alguma coisa Aumentou muito Niío sabc 
U q O O 

13 - Se Ihepropusessem fazer uma nova formaçdo ou uma nova especlalizaçdo, aceitava ou recusava? 
Aceitava q Recusava 0 Não sabc 

I 4  - Finalmente e para acabar, diga se concorda ou ndo com as seguintes ajirmaçbes: 
( I-Discordo total/; 2- Discordo parcial/; 3-Nem conc. Nem discordo; CConcordo parcial/; 5- Concordo plena/ ou total/) 

9- Nfio sabe 
Afirmaçóes 1 2 3 4 5 1 9  
1. A motivaçdo a M m  mais do salário do que das 
relaçdes de trabalho n o O n 0 . n  
2. A satkfaçdo com o trabalho tem sobretudo a 
ver com a estabilidadeno empreg- O q q q I q 
3. A formaçdo e requalijicaçdo é Importante sd 
para quem pretende mudar de trabalho - 0 ~ 0 0 0  I q 
4. As mudanças que actualmente se verijicam no 
trabalho tornam o meu futuro projhslonal muito 
incerto o n o o o  I 
5 .  É difcil mudar de trabalho a partir dos 50 
anos de idade 0 0 ~ 0 0  1 q 

MUITO OBRIGADO PELA SUA 
COLABORAÇAO! 



Guião de entrevista aos Directores de Recursos Humanos e função pessoal 

I. Há quanto tempo existe a empresa, ano de criaçdo? 

2. Estrutura do quadro de pessoal- Proporção de efectivos com mais de 45 anos: 

3. Quais os funcionários de maior antiguidade e que funçdes exercem? 

4. Já tiveram algum caso de rescisão contratual com algum empregado com mais 

de 50 anos? 

5. Quantos trabalhadores se avizinham da idade de reforma e como tencionam 

substitui-los? 

6. Questdes relacionadas com a idade e problemas com, gestdo e progressão de 

carreiras, saídas formaçdo e saídas antecipadas como se costumam tratar? 

7. No acto de recrutamento, selecçdo ou admissdo de pessoal, considera que a 

idade t importante no quadro especifico da sua empresa? 

8. Acha que do ponto de vista das tarefas necessárias h empresa o 

envelhecimento dos trabalhadores coloca questdes suplementares à gestdo ou 

sdo exactamente as mesmas com todo o tipo de trabalhadores? 

9. Existe da parte da politica de gestdo alguma preocupaçdo com a renovaçdo de 

quadros e a idade dos funcionários, empregados? 

Muito Obrigado pela sua prestimosa colaboraç~ol 
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