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Resumo 

O estudo das dinâmicas entre trabalho e família não é recente. Contudo, durante 

muito tempo, a literatura privilegiou a dimensão do conflito, esquecendo o enriquecimento 

decorrente do investimento em diferentes contextos. Estudos mais recentes centram-se 

neste lado positivo da conciliação, afirmando que os conceitos de conflito e de 

enriquecimento podem coexistir. A transição para a parentalidade surge associada a novas 

dificuldades e desafios, uma vez que os indivíduos assumem um novo estatuto, que conduz 

a novas responsabilidades, e implica reorganizações das relações intra e intersistémicas. 

Como tal, esta fase é especialmente desafiante ao nível das exigências da conciliação da 

multiplicidade de papéis. 

O presente estudo, de caráter exploratório, centra-se na conciliação das esferas do 

trabalho e da família em casais de duplo emprego, com filhos em idade pré-escolar. Assim, 

com recurso a uma metodologia qualitativa, esta investigação procura explorar o modo 

como os casais vivem a articulação das exigências dos vários contextos em que participam. 

A amostra foi constituída por 8 casais, 16 participantes, com idades compreendidas entre 

os 31 e os 40 anos, com os quais foram administradas entrevistas semiestruturadas 

individualmente. Os resultados obtidos sugerem que a transição para a parentalidade é 

vivida de forma consciente pelos casais, mudança que, no geral, identificam como positiva, 

ainda que surja associada a alterações significativas ao nível da relação conjugal, da 

sexualidade e das dinâmicas familiares. Na relação entre trabalho e família, os 

participantes descrevem os vários modelos identificados na literatura: compensação, 

segmentação e interferência (spillover). A compensação surge apenas numa direção, sendo 

que o afeto positivo experienciado no seio da família parece compensar as eventuais 

experiências negativas no trabalho, não se observando o contrário. A segmentação emerge 

como um ideal para a maioria dos casais, ainda que na realidade predomine a interferência. 

De facto, como sugerido pela literatura, os domínios do trabalho e da família tendem a 

interpenetrar-se. A interferência pode assumir várias formas e uma valência positiva ou 

negativa. Em relação às estratégias de conciliação, os casais parecem recorrer ao coping 

cognitivo, emocional e comportamental, mas muitas das estratégias referidas surgem 

associadas a dimensões da intimidade. Neste sentido, o parceiro romântico é descrito como 

base segura e porto seguro, sugerindo que a vinculação e a intimidade têm um papel 

relevante no processo de conciliação trabalho-família nos casais. 

Palavras-chave: dinâmicas trabalho-família, casal, parentalidade, estratégias de 

conciliação, intimidade  
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Abstract 

The study of dynamics between work and family life is not recent. However, for a 

long time, the literature has privileged the conflict dimension, forgetting the enrichment 

that arises from the investment in different contexts. More recent studies focus on this 

positive side of conciliation, claiming that the concepts of conflict and enrichment can 

coexist. The transition to parenthood appears associated to new difficulties and challenges, 

since the individuals take on a new status that leads to new responsibilities and implies 

reorganizations of the intra and inter systemic relationships. As such, this period is 

especially challenging when it regards to the requirements of the conciliation of the 

multiplicity of roles. 

This exploratory study focuses on the conciliation of the work and family systems 

of dual earner couples with children in pre-school ages. Therefore, using qualitative 

methods, this investigation attempts to explore the way couples articulate the requirements 

of the many contexts in which they are inserted. The sample was composed by 8 couples, 

16 subjects, with ages between 31 and 40 years old, that replied to individual semi 

structured interviews. The obtained results suggest that the transition to parenthood is lived 

consciously by the couples and is a change that, in general, they identify as positive, even 

if it comes associated with significant changes in the conjugal relationship, sexuality and 

family dynamics. In the relationship between work and family, the participants describe the 

various models identified in literature: compensation, segmentation and spillover. In the 

respondents’ speech, the compensation appears in only one direction. Thereby, the positive 

affection experienced in the family seems to compensate the negative experiences in the 

workplace, but not the other way around. The segmentation arises as an ideal for most 

couples, although in reality the interference is predominant. In fact, as suggested by the 

literature, the work and family domains tend to interpenetrate each other. The interference 

can assume many forms and be positive or negative. When it comes to the conciliation 

strategies, couples tend to use cognitive, emotional and behavioral coping, but many of the 

strategies stated emerge associated with intimacy dimensions. In this sense, the romantic 

partner is referred as a secure base or a safety haven suggesting that attachment and 

intimacy have a roll in the work-family conciliation process. 

 

Key words: work-family dynamics, couple, parenthood, conciliation strategies, intimacy 
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Résumé 

L’étude des dynamiques entre travail et famille n’est pas récente. Cependant, durant 

longtemps, la littérature a privilégié la dimension du conflit, en oubliant l’enrichissement 

provenant de l’investissement dans les différents contextes. Des études plus récentes se 

centrent sur ce côté positif de la conciliation, affirmant que les concepts du conflit et de 

l’enrichissement peuvent coexister. La transition à la parentalité surgit associée à de nouvelles 

difficultés et défis, étant donné que les individus assument un nouveau statut, qui conduit à de 

nouvelles responsabilités, et implique une réorganisation des relations intra et inter 

systématiques. Ainsi, cette phase est particulièrement défiante au niveau des exigences de la 

conciliation de la multiplicité de rôles. 

Cette étude, de caractère exploratoire, est centrée sur la conciliation des sphères du 

travail et de la famille au sein des couples à double emploi, ayant des enfants en âge 

préscolaire. De ce fait, recourant à la méthodologie qualitative, cette investigation cherche à 

explorer la façon dont les couples vivent l’articulation des exigences propres aux différents 

contextes où ils s’insèrent. L’échantillon est composé de huit couples, seize individus, dont 

l’âge se situe entre les 31 et 40 ans, auxquels nous avons soumis des interviews semi-

structurées (appliquées individuellement). Les résultats obtenus suggèrent que la transition à la 

parentalité est vécue de façon consciente par les couples, un changement qu’ils identifient, 

généralement, comme positif, bien qu’il surgisse associé à des changements significatifs au 

niveau de la relation conjugale, de la sexualité et des dynamiques familiales. Au niveau de la 

relation entre travail et famille, les participants décrivent plusieurs modèles identifiés dans la 

littérature : compensation, segmentation et interférence (spillover). D’après le discours des 

interviewés, la compensation surgit uniquement dans un sens. Ainsi, l’affect positif 

expérimenté au sein de la famille semble compenser les éventuelles expériences négatives de 

l’emploi et pas le contraire. La segmentation émerge comme un idéal pour la majorité des 

couples, bien que l’interférence soit en réalité prédominante. En effet, comme le suggère la 

littérature, les domaines du travail et de la famille tendent à s’interpénétrer. L’interférence peut 

assumer plusieurs formes, ainsi qu’une tendance positive ou négative. Relativement aux 

stratégies de conciliation, les couples semblent recourir au coping cognitif, émotionnel et 

comportemental, mais la plupart des stratégies mentionnées sont en relation avec le domaine 

de l’intimité. En ce sens, le partenaire romantique est décrit comme une base de sécurité et un 

repère, ce qui suggère que l’attachement et l’intimité jouent un rôle important dans le procès de 

conciliation travail-famille. 

 

Mots-clés : dynamiques travail-famille, couple, parentalité, stratégies de conciliation, intimité  
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Introdução 

 

“(…) É muito fácil confundir o banal com o precioso quando surgem simultâneos e quase 

sobrepostos. Essa é uma das mil razões que confirma a necessidade da experiência. Viver é muito diferente 

de ver viver. Ou seja, quando se está ao longe e se vê um casal na caixa do supermercado a dividir tarefas, 

há a possibilidade de se ser snob, crítico literário; quando se é parte desse casal, essa possibilidade não 

existe. Pelas mãos passam-nos as compras que escolhemos uma a uma e os instantes futuros que 

imaginámos durante essa escolha: quando estivermos a jantar, a tomar o pequeno-almoço, quando 

estivermos a pôr roupa suja na máquina, quando a outra pessoa estiver a lavar os dentes ou quando 

estivermos a lavar os dentes juntos, reflectidos pelo mesmo espelho, com a boca cheia de pasta de dentes, a 

comunicar por palavras de sílabas imperfeitas, como se tivéssemos uma deficiência na fala. 

Ter alguém que saiba o pin do nosso cartão multibanco é um descanso na alma. Essa tranquilidade 

faz falta, abranda a velocidade do tempo para o nosso ritmo pessoal. É incompreensível que ninguém a 

cante. 

As canções e os poemas ignoram tanto acerca do amor. Como se explica, por exemplo, que não falem 

dos serões a ver televisão no sofá? Não há explicação. O amor também é estar no sofá, tapados pela mesma 

manta, a ver séries más ou filmes maus. (…)” 

José Luís Peixoto, in revista Visão (janeiro, 2012) 
 

O amor é, na maioria das vezes, a principal base para a constituição do casal. Um dos 

grandes desafios do casal passa exatamente pela conservação e estimulação desse amor, o 

que implica um elevado investimento dos dois cônjuges (Costa, 1994), sobretudo porque, 

como recordado pelas palavras de José Luís Peixoto, surge todo um conjunto de rotinas no 

quotidiano do casal. Contudo, é possível que mesmo estes momentos dedicados à execução 

de tarefas do dia-a-dia possam ser pautados por elevados níveis de intimidade.  

O casal é a unidade central da família (Costa, 2005). Numa lógica sistémica, 

podemos inclusivamente afirmar que é com o casal que “nasce” uma nova família, já que 

se estabelece um novo sistema, ainda que as influências dos sistemas anteriores sejam 

incontestáveis. Assim, não ocorre um “corte” definitivo com as gerações anteriores – antes 

a criação de uma outra unidade, com novas e próprias características, sem prejuízo da 

continuidade (Relvas, 2006). A segunda etapa do ciclo familiar é associada ao nascimento 

dos filhos, transição especialmente desafiante. Aprender a ser pai ou mãe é um processo 

particularmente exigente, mas no geral experienciado com gratificação pelos indivíduos. 

Devido à elevada saliência do papel parental, por vezes os casais sentem dificuldades em 

delimitá-lo no tempo e no espaço, correndo o risco de desinvestir noutras áreas igualmente 

importantes, das quais se destaca a vivência da conjugalidade (Alarcão, 2006).  
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Por outro lado, as exigências colocadas aos casais também têm vindo a ser alteradas 

ao longo do tempo, nomeadamente devido a mudanças socioculturais. Nas últimas 

décadas, temos assistido a um aumento das famílias de duplo emprego, em que ambos os 

cônjuges desempenham funções laborais (Matias, Fontaine, Simão, Oliveira & Mendonça, 

2010). A inserção da mulher no mercado de trabalho em Portugal é hoje evidente. Os 

dados mostram que, no nosso país, a população empregada é constituída por 52% e 48% de 

homens e mulheres, respetivamente (INE, 2012). Sesta realidade está associada a questões 

económicas, as motivações financeiras não explicam todo o fenómeno, uma vez que 

podemos identificar questões de realização pessoal e profissional, entre outras (Rice, 

1979).  

 Por tudo isto, as famílias de duplo emprego deparam-se com um conjunto de 

exigências que implicam uma articulação dos diferentes contextos em que se inserem e dos 

diferentes papéis (conjugal, parental, profissional) que assumem. Não obstante, apesar das 

múltiplas responsabilidades e dificuldades com que se deparam, os casais de duplo 

emprego com crianças pequenas são geralmente saudáveis e bem-sucedidos (Haddock, 

Zimmerman, Ziemba & Current, 2001).  

Porque “viver é muito diferente de ver viver”, o presente estudo assume um caráter 

exploratório e procura dar voz a casais, num exercício de reflexão acerca do modo como 

vivem a conjugalidade, a parentalidade e a vida profissional. Pretende-se uma 

compreensão das estratégias a que recorrem no quotidiano para a conciliação destes 

diferentes papéis. Por fim, surge o objetivo de investigar o espaço da intimidade no 

processo de conciliação, tendo por base uma análise individual e diádica. 

Deste modo, no primeiro capítulo apresenta-se uma revisão teórica sobre a temática 

da conciliação trabalho-família. Inicialmente, reflete-se acerca do ciclo vital da família e 

das questões associadas à transição para a parentalidade. Analisam-se alguns estudos e são 

refletidas as influências da vinculação e do género para a compreensão da relação entre as 

duas esferas. O segundo capítulo é relativo ao estudo empírico, no qual se apresentam e 

justificam as opções metodológicas do mesmo. No terceiro capítulo, apresentam-se os 

resultados do estudo, acompanhados da sua discussão com base na literatura. Por último, 

realiza-se uma breve conclusão dos principais resultados, bem como uma reflexão acerca 

dos contributos e das limitações do presente estudo. 
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CAPÍTULO I 

Enquadramento teórico-conceptual 

 

1. Os casais com filhos em idade pré-escolar 

 

O nascimento dos filhos inicia uma nova etapa do ciclo vital da família (Relvas, 

2006). A decisão de ter um filho é influenciada por questões de nível micro e 

macrossistémico. Matias (2012) refere que as motivações para a parentalidade são 

sobretudo influenciadas por questões emocionais (e.g., crescimento pessoal, procura de 

desafios, dar e receber afeto), mas também sociais, sendo que nestas se inserem o contexto 

social e económico e a estabilidade financeira. A autora sugere que também a estabilidade 

individual, familiar e da carreira têm um papel nesta tomada de decisão. Os resultados do 

seu estudo mostram ainda que, no que concerne às intenções de ter um filho, os homens 

são mais sensíveis às consequências positivas, enquanto as mulheres são mais sensíveis às 

negativas, sendo que ponderam mais os custos emocionais para elas próprias e para a 

relação amorosa (Matias, 2012). 

A transição para a parentalidade associa-se a um salto geracional, na medida em 

que os indivíduos passam a assumir responsabilidades e experiências anteriormente 

imputadas aos seus próprios pais. Com a emergência de um novo papel (o parental), torna-

se igualmente necessária uma reorganização das relações, dentro e fora do sistema familiar 

(Alarcão, 2006). A este propósito, Relvas (2006) fala de uma abertura do sistema familiar 

ao exterior. Este movimento é justificado pela importante função da família enquanto 

estimuladora da socialização da criança. Por outro lado, o subsistema parental sente 

necessidade de encontrar “aliados” disponíveis para cooperarem com a gestão dos vários 

desafios com que se depara, nomeadamente nas tarefas relacionadas com os filhos. Neste 

aspeto, verifica-se também uma reaproximação às famílias de origem que, com o 

nascimento da criança, passam a sentir-se mais unidas entre si e igualmente mais próximas 

da família nuclear (Relvas, 2006). 

Neste processo, uma das principais reorganizações passa pelo reajuste da relação 

conjugal, uma vez que a anterior díade familiar passa a tríade. Verifica-se, por vezes, uma 

dificuldade na articulação dos subsistemas conjugal e parental, nomeadamente na definição 

de limites e fronteiras dos mesmos (Relvas, 2006). Não raras vezes, o espaço da intimidade 

do casal é intersetado pela parentalidade. Esta dificuldade é acentuada pelo facto de as 

funções de cônjuge e de pai/mãe serem protagonizadas pelos mesmos indivíduos. Contudo, 
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a vivência da conjugalidade necessita de um espaço e tempo próprios, distinto dos 

(também fundamentais) espaços individuais, familiares e sociais de cada elemento da díade 

(Alarcão, 2006). 

Apesar de todas as dificuldades que lhe são inerentes, o papel parental tende a ser 

associado a sentimentos positivos, podendo representar “a experiência mais satisfatória da 

vida” (Alarcão, 2006, p. 142). Todavia, o projeto do filho está inevitavelmente associado a 

expectativas que correspondem, muitas vezes, a uma idealização diferente daquela que será 

a experiência real. A confrontação da fantasia com a realidade, nomeadamente com todos 

os desafios e com o cansaço decorrentes da parentalidade, implica uma readaptação dos 

casais e um reajustamento dos significados pessoais construídos acerca do novo papel 

(Relvas, 2006). 

Estas questões não são específicas do nascimento do primeiro filho, e fazem sentido 

para a(s) experiência(s) seguinte(s) de parentalidade. Na verdade, à medida que cresce a 

família, aumenta a complexidade relacional da mesma (Relvas, 2006). 

As transformações socioeconómicas das últimas décadas, associadas a uma maior 

igualdade dos direitos e deveres entre os sexos, têm contribuído para o maior envolvimento 

do homem no exercício da parentalidade (Alarcão, 2006). Por outro lado, obrigam a um 

maior esforço dos dois elementos do casal na articulação das tarefas profissionais com as 

familiares (Matias, Fontaine, Simão, Oliveira, & Mendonça, 2010). De referir que, em 

Portugal, o exercício profissional é essencialmente realizado a tempo inteiro, aspeto 

importante para a compreensão das especificidades da conciliação no nosso país (INE, 

2012). 

Contudo, apesar das marcadas exigências inerentes ao balanceamento dos múltiplos 

papéis, por vezes associadas à experiência de uma tensão elevada, os casais parecem não 

ponderar o abandono de um dos domínios (Matias, 2012). 

Parece assim importante perceber como se articulam as experiências dos diferentes 

contextos supramencionados. 

2. A relação entre o trabalho e a família: modelos explicativos 

 

 Ao longo do tempo, as relações entre trabalho e família têm vindo a ser alvo de 

diferentes modelos explicativos. 

O modelo da compensação define que as experiências no trabalho e na família são 

antitéticas, ou seja, pressupõe que estes dois domínios se relacionam inversamente (e.g., 
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Evans & Bartolome, 1984). De acordo com o mesmo, perante condições insatisfatórias 

num domínio, os indivíduos respondem envolvendo-se mais no outro, sugerindo a 

existência de uma correlação negativa. O segundo modelo tem por base a hipótese da 

segmentação, que enfatiza a separação destas duas esferas da vida individual, 

considerando-as distintas e independentes, e assumindo que o trabalho e a vida familiar são 

domínios separados psicológica e fisicamente (e.g., Elizur, 1986). Por fim, o modelo que 

apresenta um maior suporte empírico é o da interferência (spillover) que assume que as 

experiências num domínio têm impacto nas experiências do(s) outro(s), tendo por base 

uma correlação positiva (Sumer & Knight, 2001). 

Porém, alguns autores sugerem que estes três processos (interferência, segmentação 

e compensação) não são mutuamente exclusivos: é plausível que alguns aspetos da vida 

familiar e laboral estejam mais sujeitos à interferência, enquanto outros sejam mais 

propensos à segmentação ou à compensação (Sumer & Knight, 2001). Por seu turno, as 

experiências de interferência, compensação e segmentação podem diferir nos indivíduos, 

bem como no mesmo indivíduo ao longo do tempo. Assim, propõe-se que os processos 

sejam vistos como complementares ao invés de concorrentes (Sumer & Knight, 2001). 

Por tudo isto, podemos afirmar que “o mito do trabalho e família enquanto mundos 

separados” tem vindo a ser desconstruído na literatura (Heraty, Morley & Cleveland, 

2008, p. 477). De facto, a satisfação com a vida parece estar significativamente 

correlacionada com a satisfação no trabalho, bem como com a satisfação conjugal 

(Perrone, Webb & Jackson, 2007), o que sugere a importância das duas esferas para o bem-

estar do indivíduo. Por outro lado, valida a pertinência do estudo das dinâmicas existentes 

nestes dois domínios, para a compreensão do ser humano. 

 

3. O conflito e o enriquecimento na conciliação do trabalho e da família 

  

 Como notado previamente, a coexistência de múltiplos papéis na vida dos 

indivíduos é, hoje, uma realidade. A família e o trabalho são dois contextos exigentes e 

que, como tal, podem ser responsáveis pela vivência de alguma tensão por parte daqueles 

que os conjugam. O stress gerado em cada uma destas dimensões e ainda o resultante da 

procura da articulação de ambos é passível de produzir emoções negativas que são, por sua 

vez, transportadas para a interação nestes mesmos contextos (Rothbard, 2001).  

 Para além dos constrangimentos de tempo e do aumento da pressão experienciada, 
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os casais de duplo emprego deparam-se, por vezes, com outras dificuldades. Segundo Rice 

(1979) estes casais tendem a, por exemplo, restringir as suas interações sociais, 

nomeadamente em relação a outros que não partilhem estilos de vida semelhantes aos seus, 

aspeto que o autor atribui ao evitamento da culpabilização e censura por parte dos mesmos. 

Por outro lado, é assumido que, durante o horário de trabalho, os indivíduos se encontram 

em interação com pares com os quais poderão partilhar interesses, algo que diminui a 

necessidade de procura de interação social num contexto mais informal (Rice, 1979). 

 Um outro aspeto que pode, eventualmente, dificultar o bem-estar do casal prende-se 

com a competitividade entre cônjuges, aumentada em casais de duplo emprego. Contudo, 

estes sentimentos parecem não estar associados à necessidade de “ganhar” ou de minimizar 

o companheiro, mas antes com a validação das próprias capacidades (Rice, 1979). 

Ainda que, como se verifica, a perspetiva do conflito tenha vindo a prevalecer na 

literatura, outros autores falam de uma interferência positiva, facilitação ou enriquecimento 

(Carlson, Kacmar, Wayne & Grzywacz, 2006; Greenhaus & Powell, 2006; Rothbard, 

2001). É verdade que a acumulação de papéis pode estar associada a constrangimentos de 

tempo e a maiores níveis de stress, aspetos passíveis de fazer emergir o conflito. Não 

obstante, a conjugação de diferentes contextos pode também oferecer uma maior extensão 

de recursos a serem aplicados em várias situações, tratando-se, neste caso, de uma 

interferência positiva ou enriquecimento (Greenhaus & Powell, 2006). 

O conceito de enriquecimento aplica-se a toda a extensão de experiências de um 

papel que melhoram a qualidade de vida noutro papel, e insere-se numa lógica da expansão 

de energia (Marks, 1977). Inversamente à anterior hipótese da escassez, esta perspetiva 

defende que o ser humano não dispõe de uma quantidade fixa de tempo e energia e que, 

pelo contrário, esta poderá ser expandida com o envolvimento do mesmo em diferentes 

domínios (Greenhaus & Powell, 2006). 

Greenhaus e Powell (2006) propõem que o enriquecimento pode ocorrer por duas 

vias: a instrumental e a afetiva. A primeira acontece quando um recurso gerado no papel A 

é diretamente aplicado no papel B, isto é, quando as capacidades, habilidades e os valores 

desenvolvidos num dos domínios (trabalho ou família) são aplicados diretamente e com 

sucesso noutro papel (família ou trabalho). O enriquecimento afetivo, por sua vez, baseia-

se na transferência do afeto ou emoção (positivo) de um papel para o outro. Neste caso, um 

recurso gerado num dos papéis pode produzir no indivíduo afeto positivo o que, por sua 

vez, contribuirá para o elevado desempenho e afeto positivo no outro papel. 

Importante destacar que as relações existentes entre trabalho e família são pautadas 
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por uma evidente bidirecionalidade, independentemente de nos centrarmos nos conceitos 

de conflito ou de enriquecimento (Greenhaus & Powell, 2006). Por outro lado, dada a 

complexidade das dinâmicas inerentes ao envolvimento no trabalho e na família, o 

enriquecimento e o conflito surgem como constructos independentes, podendo coocorrer. 

Assim, é possível que um indivíduo experiencie simultaneamente interferências (spillover) 

negativas e positivas entre as duas esferas (Rothbard, 2001). 

A forma como os indivíduos sentem a articulação dos vários papéis, nomeadamente 

os níveis de conflito e enriquecimento, parece ser influenciada por diferentes fatores. 

Seguidamente apresentamos uma breve revisão sobre a influência da vinculação e do 

género nestas dinâmicas. 

 

4. Trabalho e família: o papel da vinculação 

 

 A vinculação aos outros não é um fim em si mesmo, mas permite o estabelecimento 

de uma base segura, a partir da qual o indivíduo explora o mundo e se relaciona com os 

outros (Ainsworth & Bell, 1970). A teoria sugere que, também no adulto, uma base segura 

é aquela que potencia um equilíbrio entre a procura de proximidade e a exploração, sendo 

que se insere neste último conceito a exploração do mundo laboral (Vasquez, Durik & 

Hyde, 2002). 

Bartholomew e Horowitz (1991) definiram um sistema de classificação, baseado na 

análise dos modelos internos dinâmicos do sujeito face a si próprio (modelo de si) e face 

aos outros (modelo dos outros). Numa lógica dicotómica, os indivíduos podem ter uma 

imagem de si positiva (enquanto merecedores de amor e de apoio) ou negativa. Do mesmo 

modo, a imagem dos outros pode também oscilar entre o polo positivo, no qual predomina 

uma visão dos outros enquanto confiáveis e disponíveis, e o negativo, associado à crença 

de que estes são pouco confiáveis e levarão a cabo comportamentos de rejeição. A 

interação destas duas dimensões permite o estabelecimento de quatro padrões (seguro, 

preocupado, desinvestido e amedrontado), que influenciam a orientação do indivíduo face 

às relações de proximidade. 

Resumidamente, o padrão seguro associa-se a um modelo positivo de si e dos 

outros, em que o self é percecionado como passível de ser amado e os outros como 

confiáveis, permitindo ao indivíduo uma exploração eficaz do meio e um investimento real 

nas relações de proximidade (Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Por sua vez, o padrão preocupado associa-se a um modelo negativo de si, mas 
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positivo do outro. O indivíduo considera que não é passível de ser amado e/ou que não tem 

valor, contrariamente aos outros, que são aceitáveis. Deste modo, os sujeitos que se 

inserem neste padrão têm subjacente uma elevada insegurança, e culpabilizam-se pela 

rejeição que percecionam, o que os leva a procurar incessantemente a aceitação dos outros. 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Os autores identificam ainda que os sujeitos com um padrão desinvestido são 

caracterizados por um modelo positivo de si e negativo dos outros, aspetos que se 

concretizam numa dificuldade extrema em confiar e, consequentemente, na recusa da 

aproximação aos outros. Assim, os indivíduos com características deste padrão tendem a 

subestimar a importância das relações interpessoais. 

Por fim, o padrão amedrontado está associado a um modelo negativo de si e dos 

outros e, como tal, a uma tendência para evitar as relações por medo da rejeição, à qual 

estes sujeitos são extremamente sensíveis. Estes indivíduos tendem a ser extremamente 

inseguros e pouco assertivos, bem como caracterizados por uma elevada passividade 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Todavia, os autores alertam para a possibilidade de combinação de padrões, ou seja, 

um mesmo indivíduo pode ter características associadas a diferentes padrões. É ainda 

referido que os mesmos não são estanques, podendo alterar-se ao longo do tempo, 

nomeadamente através dos significados atribuídos às experiências significativas com as 

figuras de referência (Bartholomew & Horowitz, 1991). 

A análise dos modelos internos de vinculação pode auxiliar na compreensão das 

complexas relações que se estabelecem entre os domínios do trabalho e da família, e mais 

concretamente do casal. 

O estudo de Vieira e colaboradoras (Vieira, Ávila & Matos, 2012)  aponta para o 

impacto da vinculação adulta na experiência de parentalidade, relação que é mediada pelas 

experiências de conciliação trabalho-família. Assim, é identificada uma relação entre o 

padrão de vinculação evitante e o stress parental, sendo esta mediada pelos níveis de 

spillover. Deste modo, as autoras sugerem que o stress parental reportado pelos adultos 

com características evitantes está associado à sua dificuldade de conciliação dos diferentes 

papéis. Neste mesmo estudo, verificou-se que a vinculação associada a níveis de ansiedade 

elevados predizia elevados índices de conflito trabalho-família que, por sua vez, prediziam 

elevados níveis de stress parental (Vieira, Ávila & Matos, 2012). 

Outros estudos (Vasquez, Durik & Hyde, 2002) sugerem que os sujeitos com o 

estilo de vinculação amedrontado reportam maiores preocupações acerca da vida familiar, 
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nomeadamente nas relações com os cônjuges e com os filhos. Comparativamente com os 

pais com uma vinculação segura, os indivíduos com um padrão amedrontado evidenciam 

maiores níveis de ansiedade de separação, e ainda de angústia relativamente a vários 

aspetos da parentalidade (e.g., se o filho está vinculado a si, se são pais competentes). No 

geral, os dois grupos que partilham uma visão positiva do self, i.e., seguro e desinvestido, 

tendem a apresentar experiências mais positivas na vida familiar e também no trabalho do 

que os grupos preocupado e amedrontado (Vasquez, Durik & Hyde, 2002). 

De facto, no que concerne ao trabalho, é igualmente identificável a influência 

destes padrões. Conforme supramencionado, o mundo profissional é o principal meio de 

exploração do adulto e é uma importante fonte de competência real e percebida (Hazan & 

Shaver, 1990). Assim, nos homens, uma vinculação segura parece estar associada a 

menores preocupações com o trabalho, comparativamente com os padrões amedrontado e 

preocupado. Por outro lado, os homens com padrão de vinculação seguro parecem 

experienciar menos sobrecarga de papéis, comparativamente com os do padrão 

amedrontado. Ainda assim, importa ressalvar que a relação entre a vinculação adulta e a 

satisfação com o trabalho poderá não ser tão clara e intuitiva como no que diz respeito às 

relações interpessoais. Os autores propõem que a ligação será mais indireta. Assim, é 

possível que os sujeitos com uma vinculação segura disponham de uma autoconfiança 

decorrente da imagem positiva de si próprios, e de uma maior valorização das relações 

interpessoais, decorrente da imagem positiva dos outros. Estes aspetos poderão permitir 

um maior sucesso no trabalho e contribuir para uma maior satisfação na interação com os 

colegas, resultando numa maior satisfação geral com o ambiente laboral. De referir que a 

qualidade da relação conjugal também pode ter um efeito moderador da relação entre a 

vinculação e a satisfação profissional, na medida em que o investimento no trabalho parece 

contribuir mais para a qualidade de vida dos sujeitos seguros, quando percecionam a sua 

relação conjugal como estável e passível de funcionar como base segura perante situações 

de stress no equilíbrio de diferentes papéis (Vasquez, Durik & Hyde, 2002). 

Hazan e Shaver (1990) identificaram algumas relações do desempenho profissional 

com o estilo de vinculação adulta. Por exemplo, os indivíduos com características do 

padrão evitante tendem a focar-se mais no trabalho do que nas relações, valorizando mais a 

importância do sucesso profissional do que o sucesso da relação amorosa. 

 Um outro estudo concluiu que os sujeitos com um estilo de vinculação preocupado 

experienciam níveis de conflito família-trabalho mais elevados, quando comparados com 

sujeitos com padrão de vinculação seguro e desligado. Este resultado é atribuído ao foco 
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excessivo, por parte destes indivíduos, nas suas emoções e na sua experiência intensa de 

afeto negativo (gerada pelo conflito), bem como por uma capacidade relativamente baixa 

de autodiferenciação (Sumer & Knight, 2001). 

 

5. Trabalho e família: a influência do género e dos papéis de género 

 

Alguns autores referem que as responsabilidades de trabalho, lidas domésticas e os 

cuidados prestados às crianças têm vindo progressivamente a deixar de estar confinados 

aos papéis de género tradicionais (Byron, 2005) e o trabalho e a família são, hoje, 

considerados domínios interdependentes para ambos os sexos (Greenhaus & Powell, 

2006).  

Porém, subsistem algumas diferenças entre homens e mulheres. Os trabalhos de 

Amâncio (2007) mostram que, em vários países europeus, incluindo Portugal, continuam a 

existir tarefas mais destinadas às mulheres, como tratar da roupa, limpar a casa e preparar 

as refeições, e outras mais aos homens, como fazer reparações em casa. Existem, contudo, 

tarefas comuns, tendencialmente cumpridas de forma indiferenciada, como realizar as 

compras e tratar de doentes. 

No caso português, a década de 60 marcou uma mudança no paradigma vigente, 

com a mulher a encetar um movimento de participação ativa nas esferas que eram até então 

tradicionalmente masculinas (Aboim, 2007). Na verdade, a lógica da equidade (quem 

trabalha mais fora de casa trabalha menos em casa) parece já não fazer sentido para os 

casais portugueses, com as mulheres a desempenharem igualmente trabalho remunerado a 

tempo inteiro (Amâncio, 2007). Não obstante, embora sejam evidentes as marcadas 

transformações sociais ao longo das últimas décadas, persiste em Portugal a manutenção 

de algumas diferenças de género nas famílias. Como tal, as mulheres continuam a ter um 

papel de maior responsabilidade nas tarefas domésticas e parentais, ainda que tenha 

crescido a participação dos homens nestes domínios. Assim, apesar da “saída da mulher de 

casa”, não se verificou uma “entrada dos homens no domínio privado” em igual medida 

(Aboim, 2007, p. 38-39). De facto, na articulação das famílias portuguesas, a redução do 

trabalho doméstico da mulher nem sempre implica um aumento da participação masculina. 

Por vezes, a solução passa pelo recurso a pessoas externas à família nuclear, cujo apoio 

poderá ser remunerado ou não remunerado (Amâncio, 2007). 

O facto de as mulheres sentirem uma maior exigência na articulação das esferas 
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profissional e familiar contribui para que recorram a mais estratégias de conciliação. Por 

outro lado, o recurso das mulheres a estas estratégias demonstra-se especialmente benéfico 

para as mesmas e para os seus parceiros, na medida em que reduzem os níveis de conflito 

(nas duas direções) e aumentam os de enriquecimento (na direção família-trabalho) para 

ambos os cônjuges (Matias, 2012). 

A reflexão sobre a divisão das tarefas em casa não pode deixar de incidir num outro 

conceito: o de identidade de género. Nesta época de mudança, em que se espera um 

crescente envolvimento do homem no cuidado dos filhos, bem como a sua participação 

doméstica, persiste a associação destas mesmas tarefas a valores tendencialmente 

percecionados como femininos (nomeadamente a afetividade, passividade), contrapondo-

se à masculinidade associada ao meio laboral (Aboim, 2007). 

Aboim (2007) relata que os portugueses apresentam, no geral, perspetivas liberais e 

pouco institucionalistas em relação à divisão do trabalho, na medida em que consideram 

que homens e mulheres devem exercer trabalho pago e trabalho não pago. De acordo com 

os resultados obtidos pela autora, as posições mais conservadoras surgem em torno da 

parentalidade, verificando-se valores “maternalistas”, pelo que sugere que continuam a ser 

as mulheres a experienciar mais dificuldades inerentes à conciliação. O investimento 

profissional feminino é, ainda, percecionado pelos sujeitos como tendo uma influência 

negativa nas crianças. Importa referir que a idade e o nível de escolaridade parecem ter um 

efeito moderador destas relações. Assim, independentemente do sexo, indivíduos mais 

novos e com maior nível de instrução tendem a ser mais liberais, aceitando uma maior 

igualdade entre mulheres e homens nas várias dimensões da vida.  

 

6. Os casais na conciliação: as suas estratégias 

 

 Para a conciliação das diferentes áreas de forma satisfatória, e dadas as exigências 

de cada domínio, os casais sentem por vezes necessidade de recorrer a diferentes 

estratégias. Neste âmbito, importa destacar o conceito de coping, definido como o conjunto 

de estratégias a que os indivíduos recorrem para lidarem com os desafios do quotidiano 

(Cabral & Matos, 2010). 

 Baseando-se na literatura, Higgins e colaboradores (2010) sugerem a divisão do 

coping em dois tipos: o coping focado no problema e o focado na emoção. Esta divisão, 

comum a vários trabalhos, tem vindo a ser descrita como simplista e pouco sensível às 

variações inerentes aos processos de coping e às diferenças inter e intraindividuais (Cabral 
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& Matos, 2010). 

Por sua vez, Neal e Hammer (2009) identificam três tipos de estratégias a que 

recorrem os casais para lidar com as exigências de conciliação do trabalho e da família. 

Assim, identificam o coping cognitivo, que envolve, por exemplo, a priorização das 

exigências; o coping emocional, que se associa à utilização dos recursos emocionais; e o 

coping comportamental, associado à capacidade de criar envolvimento social. 

De facto, independentemente da terminologia utilizada, estratégias de coping 

eficazes e uma atitude positiva face aos acontecimentos parecem estar associadas a uma 

gestão mais eficaz do conflito de papéis. Por outro lado, a flexibilidade de horários também 

parece ter um efeito protetor no que diz respeito ao conflito entre o trabalho e a família, 

ainda que este efeito seja mais evidente nas mulheres (Byron, 2005).  

No âmbito do balanço entre trabalho e família, Haddock e colaboradores (2002) 

identificaram um conjunto de estratégias a que os casais com filhos recorrem, com sucesso. 

Assim, os autores concluíram que a maioria dos casais passou por um processo de reflexão 

acerca das suas próprias perceções sobre a parentalidade, partilhando a importância da 

transmissão de valores aos filhos como a responsabilidade, a flexibilidade nas expectativas 

acerca dos papéis de género e a independência. 

Por outro lado, parece existir nos casais de duplo emprego um esforço no sentido da 

atenção e da disponibilidade relativamente às crianças, mas também em relação ao 

cônjuge: destaca-se a importância do tempo de qualidade, dos rituais e das rotinas, e ainda 

da sensibilidade face às necessidades dos familiares. Quando o casal funciona como 

equipa, existe uma maior probabilidade de sucesso na conciliação dos vários papéis. Os 

indivíduos entrevistados parecem estar em concordância ao considerar a comunicação 

eficaz como a base para a funcionalidade e para o bem-estar (Haddock, Zimmerman, 

Current & Harvey, 2002). 

Por fim, a perceção de suporte no trabalho, bem como na comunidade ou na família 

alargada são fatores determinantes na manutenção do equilíbrio do casal. Os autores 

concluem ainda que os casais tendem a beneficiar do recurso à criatividade, de uma atitude 

proactiva e flexível, bem como do desenvolvimento de teorias igualitárias, em detrimento 

de outras mais tradicionais e diferenciadoras de papéis de género (Haddock, Zimmerman, 

Current & Harvey, 2002). 

 Nem todos os fenómenos são universais e, na verdade, tem vindo a ser comprovada 

a influência das questões culturais na explicação dos fenómenos. Se atentarmos no nosso 

conhecimento empírico, rapidamente conseguimos identificar um ou mais aspetos que 
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caracterizam e tornam única a realidade cultural portuguesa: o modo como é entendida a 

educação, o conceito de “família” e até mesmo o conceito de “trabalho” assumem valores 

culturais e, como tal, potencialmente diferentes dos vigentes noutros países. É ainda certo 

que a maioria dos estudos supracitados têm por base amostras não-portuguesas e, 

frequentemente, não-europeias. Ainda que certas variáveis possam ser transversais entre 

culturas, estas questões relevam a pertinência do estudo da interface entre os sistemas 

conjugal e laboral, no quotidiano dos portugueses. 

 Matias e colaboradores (2010) ressaltam esta lacuna na literatura relativa à 

realidade portuguesa. Concluem inclusivamente que muitas das estratégias propostas para 

a conciliação eficaz dos domínios do trabalho e da família na literatura parecem pouco 

adaptadas ao contexto nacional. Os autores apresentam os resultados do seu estudo 

qualitativo, com recurso a uma amostra portuguesa, que teve como objetivo caracterizar os 

diferentes tipos de estratégias de conciliação usadas pelos casais de duplo emprego com 

filhos em idade pré-escolar. Identificaram-se, assim, 20 categorias de estratégias, 

agrupadas nos seguintes domínios de conciliação: 1) individual, que engloba características 

individuais, atividades e tempo dedicados a si e cedências ao nível pessoal e social; 2) 

casal, que incluem apoio emocional mútuo, e articulação com o companheiro das 

responsabilidades familiares e profissionais; 3) familiar, nas quais se inserem as estratégias 

de promoção do bem-estar familiar, de gestão e divisão das tarefas domésticas e de 

comunicação; 4) articulação família-trabalho, com as estratégias de segmentação, de 

hierarquização (estabelecer prioridades) e de envolvimento (da família nas tarefas 

profissionais, ou o contrário); 5) profissional, onde se inserem as estratégias de 

flexibilidade horária e de gestão profissional; 6) apoios e recursos, na qual se inserem as 

categorias institucional, familiar e/ou social, local de trabalho e novas tecnologias; 7) 

planeamento do dia-a-dia e 8) geografia, ou seja, escolher uma localização geográfica que 

permita uma melhor articulação entre esferas profissional e familiar. 

Em suma, as estratégias parecem ter por base o nível contextual e social mais 

amplo (apoio da comunidade, do local de trabalho) bem como os domínios familiar e 

individual. Os autores sugerem que as famílias portuguesas são bastante ativas no processo 

de conciliação, recorrendo amplamente aos recursos disponíveis (Matias et al., 2010). 

Ainda, a análise das anteriores estratégias permitiu identificar dois grandes 

conjuntos, nomeadamente o das estratégias instrumentais, associadas ao uso de recursos 

práticos e de gestão do quotidiano e o das relacionais, que se prendem com a promoção do 

bem-estar, da harmonia familiar, da comunicação conjugal e ainda o uso de competências 
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de relacionamento interpessoal, como a compreensão, a paciência, a tolerância e o recurso 

ao humor (Matias et al., 2010). 

Não menosprezando a importância das estratégias de cariz mais instrumental 

(associadas a um planeamento e gestão das tarefas), as estratégias relacionais parecem ter 

uma importância acentuada, visto que, como relembrado por Matias e colaboradores 

(2010), “podem motivar os indivíduos a desenvolver estratégias de conciliação úteis, e 

também ter um papel de proteção dos indivíduos face às adversidades e dificuldades de 

conciliação” (p. 974). 

Ainda neste contexto, parece relevante referir o estudo qualitativo e longitudinal de 

Gottman e Levenson (1999) que, embora não se centre exatamente na conciliação trabalho-

família, procura estudar os conflitos nos casais, verificando a existência de assuntos 

perpetuados. Assim, os autores perceberam que muitos conflitos são perpetuados ao longo 

do tempo nos casais (4 anos depois, os temas de divergência entre os cônjuges eram 

semelhantes) e estão muitas vezes associados a diferenças individuais no seio do casal. Os 

autores concluem que a valência do afeto parece ser o melhor preditor da estabilidade 

conjugal (ou, por outro lado, da dissolução) e da eventual satisfação conjugal nos casais 

que permanecem juntos. Deste modo, supõe-se que a natureza da interação afetiva entre os 

cônjuges se torna mais importante do que a própria resolução dos conflitos (já que muitos 

casais não resolvem, efetivamente, as suas divergências). Assim, é sugerido que a 

importância da resolução de conflitos poderá ter vindo a ser sobrevalorizada na 

investigação sobre a conjugalidade (Gottman & Levenson, 1999). 

Se regressarmos ao conceito de intimidade, facilmente percebemos que o 

estabelecimento da mesma apenas é possível com a existência de identidade: o “nós” não 

pode ser construído sem a existência do “eu” (Costa, 2005). Assim, o conflito é também 

uma forma de diferenciação, é a expressão do indivíduo que é na relação, mas não é a 

relação. 

Deste modo, seria interessante perceber se também na conciliação dos domínios do 

trabalho e da família os casais identificam dificuldades perpetuadas ao longo do tempo e 

que papel desempenha o afeto positivo no modo como gerem os casais as divergências. 

Neste sentido, poderá ser interessante procurar explorar junto dos casais que papel 

têm as questões relacionais e, mais concretamente, a intimidade, enquanto meio para 

atingir uma articulação funcional e satisfatória do trabalho-família, e enquanto fim em si 

mesmo (e eventualmente construída também no contexto da partilha das responsabilidades 

do quotidiano). 
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CAPÍTULO II 

Estudo empírico 

1. Objetivos do estudo 

 

No primeiro capítulo realizou-se uma revisão da literatura sobre o tema da relação 

entre o trabalho e a família, refletindo-se acerca das exigências específicas dos casais com 

filhos em idade pré-escolar. 

Por outro lado, a caracterização da realidade portuguesa permite perceber que as 

diferenças entre os sexos são reduzidas no que diz respeito ao exercício profissional: hoje 

homens e mulheres desempenham funções laborais de igual exigência, nomeadamente em 

termos do número de horas de trabalho. Ainda assim, parecem permanecer algumas 

diferenças ao nível do que é socialmente expectável para cada um dos géneros, 

nomeadamente ao nível do trabalho doméstico. Parece importante perceber em que moldes 

se traduzem estas diferenças no dia-a-dia dos casais. 

Por fim, como destacado em diversos estudos, a vinculação na idade adulta parece 

ter um papel importante para a compreensão das dinâmicas entre as esferas do trabalho e 

da família. Torna-se assim importante procurar compreender o papel da relação conjugal 

para a conciliação das múltiplas tarefas e papéis e, concretamente, o papel da intimidade 

em todo o processo. 

Depois da revisão da literatura e também da análise das experiências e significados 

pessoais (Strauss & Corbin, 1998), elaboraram-se as seguintes questões de investigação: 

 

1. Como vivem os casais a articulação das exigências do trabalho e da família? 

2. Que estratégias usam os casais na articulação das esferas do trabalho e da família? 

3. De que forma mudam (ou permanecem) as dificuldades ao longo do tempo? 

4. Como conseguem os casais manter a proximidade emocional no dia-a-dia? 

5. Qual o espaço da intimidade na articulação das esferas do trabalho e da família? 

 

2. O recurso à metodologia qualitativa  

 

 A metodologia é a forma de estudar e de pensar sobre as realidades sociais (Strauss 

& Corbin, 1998). Tendo como objetivo principal estudar o modo como vivem os casais a 

articulação trabalho-família, optou-se por uma metodologia qualitativa, de cariz 
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exploratório, de modo a permitir a emergência de informação trazida pelos próprios casais. 

O objetivo subjacente a esta opção metodológica prende-se com a procura de alargar o 

conhecimento sobre o tema, e não delimitá-lo. 

 Strauss e Corbin (1998) descrevem a análise qualitativa como qualquer tipo de 

investigação que produz resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos 

ou outros meios de quantificação. Pode referir-se à vida das pessoas, às suas experiências, 

comportamentos, emoções ou sentimentos, mas também pode estudar funcionamento 

organizacional, movimentos sociais, fenómenos culturais, entre outros. 

 A análise qualitativa na sua essência não se centra na quantificação de dados 

qualitativos, mas no recurso a métodos não matemáticos de interpretação, que visam a 

descoberta de conceitos e relações nos dados, posteriormente organizados num esquema 

teórico. Existem três componentes principais da investigação qualitativa: (1) os dados 

(recolhidos através de entrevistas, observações, documentos, entre outros); (2) os 

procedimentos aos quais os investigadores recorrem para interpretar e organizar os dados, 

e que consistem geralmente na codificação (conceptualização e redução dos dados, 

elaboração de categorias tendo em conta as propriedades e dimensões, e encontrar 

relações) e no processo analítico; e (3) a apresentação dos resultados, através de relatórios 

escritos e/ou verbais (Strauss & Corbin, 1998). 

A “grounded theory” não pressupõe a avaliação de uma hipótese previamente 

construída. Pelo contrário, é esperado que a teoria surja da confrontação com os dados 

recolhidos. Como emergem dos dados, muitas vezes estas teorias promovem o insight, 

aumentando a compreensão dos fenómenos e permitindo guiar a ação/ intervenção (Strauss 

& Corbin, 1998). 

Destaca-se assim a importância da criatividade do investigador no processo de 

análise (que não é mais do que a interação entre o investigador e os dados). Porém, apesar 

de a criatividade ter, neste processo, um papel fundamental, a sua componente científica 

continua a predominar: valoriza-se o rigor científico da análise. Um investigador no âmbito 

da grounded theory deve ser capaz de recuar e analisar criticamente as situações, de 

reconhecer tendências e desvios, de pensar de forma abstrata, de ser flexível e aberto à 

crítica, de ser sensível em relação às palavras e comportamentos dos participantes e, por 

fim, ser capaz de um sentido de absorção e devoção relativamente a todo o processo 

(Strauss & Corbin, 1998). 
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3. Método 

 

3.1. Participantes e procedimento  

 

A amostra foi constituída por casais heterossexuais de duplo-emprego, com pelo 

menos um filho em idade pré-escolar. Este critério prende-se com a tentativa de entrar em 

contacto com casais numa etapa de transição especialmente exigente, que envolve uma 

necessidade de reorganização familiar, pela definição de papéis parentais e pela redefinição 

das fronteiras em relação ao exterior, uma vez que a presença de um filho acarreta 

mudanças quer ao nível das tarefas do quotidiano, quer dos próprios contextos de atuação 

(Relvas, 2006). A opção de não se entrevistarem casais com filhos bebés prendeu-se com a 

crença de que os cuidados a ter com as crianças nas duas fases são qualitativamente 

diferentes. Por outro lado, esperava-se que os casais apresentassem a sua experiência de 

conciliação, analisando as dinâmicas também em retrospetiva, algo que seria difícil se o 

subsistema parental fosse muito recente. 

O procedimento de seleção da amostra foi por conveniência, na medida em que os 

casais foram selecionados por cumprirem os critérios definidos. Recorreu-se ainda ao 

método de “bola de neve”, uma vez que alguns casais que colaboraram no estudo 

indicaram potenciais participantes. Assim, os critérios de inclusão englobavam: (1) 

coabitar com o companheiro amoroso, independentemente de serem casados ou de viverem 

em união de facto, (2) ter pelo menos um/a filho/a em idade pré-escolar, (3) ambos os 

cônjuges exercerem uma atividade profissional fora de casa a tempo inteiro.  

Inicialmente foi realizado um contacto telefónico com um dos elementos do casal, 

no qual se explicaram os objetivos do estudo e se esclareceram eventuais dúvidas. Neste 

primeiro momento era ainda explicitada a importância da participação de ambos os 

elementos do casal. Caso aceitassem colaborar, agendava-se uma data para a entrevista, 

num horário conveniente para ambos os cônjuges. Os participantes eram informados acerca 

da possibilidade de realização da entrevista nas instalações da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, mas o local era, em última instância, 

definido pelos mesmos. Assim, as entrevistas de dois casais foram realizadas num gabinete 

de consultas do Serviço de Psicologia da faculdade, enquanto de outros três tiveram lugar 

na casa dos participantes. Um dos casais solicitou ainda a realização das entrevistas numa 

sala do seu local de trabalho e outros dois em espaços públicos. 

Os participantes são da zona do Porto e de Leiria. As idades compreendem-se entre 
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os 31 e os 40 anos, com uma média de 35,7. O nível de instrução varia entre o 9º ano de 

escolaridade e a pós-graduação. As informações demográficas dos participantes podem ser 

consultas em anexo (cf. Anexo 1). 

 

3.2. Procedimento de recolha de informação 

 

O procedimento de recolha de dados foi a entrevista semiestruturada. Deste modo, 

pretendeu-se uma abordagem aberta e flexível, com o objetivo de fazer emergir informação 

da experiência dos casais. 

A entrevista qualitativa pressupõe o entrevistado como construtor de significados, 

ativo na promoção do conhecimento. O entrevistador deverá ouvir atentamente aquilo que 

é transmitido pelo indivíduo, procurando descodificar os significados subjacentes ao que é 

descrito (Gubrium, & Holstein, 2001). 

As entrevistas foram realizadas aos elementos do casal individualmente, e uma 

imediatamente a seguir à outra, controlando-se assim a possibilidade de partilha de 

informações antes de o segundo elemento ser entrevistado. Pretendia-se, desta forma, 

garantir uma maior genuinidade das respostas e uma posterior conjugação de diferentes 

pontos de vista. Realizaram-se gravações áudio das entrevistas, com o consentimento 

informado dos participantes. Antes de iniciar a gravação, os participantes foram recordados 

do objetivo do estudo e das questões da confidencialidade, tendo-lhes sido explicado que o 

cônjuge não teria acesso às suas informações por via do entrevistador. 

O guião da entrevista (cf. Anexo 2) foi pensado para assumir um caráter ilustrativo 

e não prescritivo, uma vez que na abordagem qualitativa não se pretende qualquer tipo de 

padronização, mas antes a elaboração de questões que permitam ao entrevistado partilhar a 

sua vivência (Gubrium, & Holstein, 2001). 

 

3.3. Procedimento de tratamento dos dados: a análise de conteúdo 

 

 A análise de conteúdo é definida como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” (Bardin, 1977, p. 33). De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo 

engloba três momentos: (1) a pré-análise, (2) a exploração do material e (3) o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise engloba a organização e seleção do material. Assim, realizou-se a 
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transcrição integral das entrevistas, incluindo pequenos apontamentos da comunicação 

não-verbal. Após uma primeira leitura flutuante, de contacto com o texto, passou-se à fase 

seguinte. 

Com recurso ao QSR NVivo 8, iniciou-se a exploração e codificação do material, a 

partir do qual emergiu o sistema de categorias apresentado na secção seguinte. O nível de 

análise do presente estudo é o tema enquanto unidade semântica. Como refere Bardin 

(1977), “na verdade, o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (p. 

131). A unidade de contexto também é considerada nas codificações realizadas. Deste 

modo, a seleção dos excertos das entrevistas procura captar a mensagem subjacente ao 

discurso global sobre a temática. Importa referir que as transcrições integrais das dezasseis 

entrevistas foram lidas por um segundo juiz. Assim, o sistema de categorias inicial foi 

discutido e reformulado para uma maior aproximação aos discursos dos participantes. 

Por fim, os resultados foram tratados e interpretados à luz das teorias existentes, 

numa lógica de conciliação das diferentes propostas, dando espaço a algumas inferências e 

interpretações (Bardin, 1977). 
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CAPÍTULO III 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

 Neste capítulo apresentam-se os resultados, bem como a sua discussão à luz da 

literatura sobre o tema. Esta análise é realizada tanto ao nível individual, tendo por base as 

entrevistas dos 16 participantes, como ao nível do casal, sistema que não pode ser 

compreendido sem atentar na reciprocidade de influências dos seus intervenientes (Costa 

& Matos, 2007). 

 No quadro 1 encontra-se o sistema de categorias emergente dos dados, a partir do 

qual se realiza a análise dos resultados. 

 

Quadro 1 – Sistema de categorias, subcategorias e componentes. 

Categoria Subcategoria Componente 

Transição para a 

parentalidade 

Significados 

Mudança positiva 

Nova prioridade 

Concretização de um projeto 

Reorganização familiar 

Agitação 

Novas responsabilidades 

Rotinas 

Relações interpessoais 

Questões económicas 

Mudanças na vivência da 

conjugalidade 

Fortalecimento da relação 

conjugal 

Desinvestimento da relação 

conjugal 

Tempo do casal 

Espaço do casal 

Sexualidade 

Futuro 

Sonhos 

Felicidade 

Ser pai/mãe novamente 

Realização profissional 

Estabilidade ou progressão 

económica 

Ter mais tempo 

Manutenção da situação atual 

Preocupações 

Desemprego 

Desempenho do papel parental 

Futuro dos filhos 

Saúde dos pais 

Relação entre trabalho e 

família 

Compensação Compensação T-F 

Segmentação 
Idealização 

Realidade 

Interferência (spillover) 

Interferência positiva T-F 

Interferência positiva F-T 

Interferência negativa T-F 

Interferência negativa F-T 

Estratégias de conciliação Intimidade 

Respeito pelo outro 

Atenção ao outro  

Autenticidade 
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Momentos para o casal 

Diálogo 

Evitamento 

Equipa 

Coping cognitivo 

Planeamento e organização 

Desdramatização 

Pensamentos positivos 

Centração no presente 

Focalização no trabalho 

Coping emocional 

Fé 

Persistência 

Calma ou paciência 

Focalização na família 

Coping comportamental 

(procura de apoio social) 

Família alargada 

Contratação de serviços 

 

1. Transição para a parentalidade 

 

 Como já salientámos na primeira parte deste trabalho, o nascimento dos filhos 

associa-se a uma etapa de transição no ciclo vital da família. É um processo especialmente 

desafiante para os casais, que têm que se adaptar a novas realidades e exigências do 

estatuto que assumem. Como tal, na transição para a parentalidade, os casais sentem 

uma necessidade de reorganização familiar, nomeadamente ao nível da definição dos 

papéis parentais e filiais, e também uma revisão dos limites em relação ao exterior (Relvas, 

2006). 

De facto, esta transição parece ser vivida de forma consciente pela maioria dos 

participantes (“Portanto eu acho que foram etapas diferentes, muito positivas, cada uma 

no seu tempo.” – 71M
1
), que facilmente identificam mudanças ao nível individual e do 

casal. 

Um olhar sobre as entrevistas recolhidas permite perceber que, ao nível dos 

significados, o nascimento dos filhos é encarado como o início de um novo ciclo, algo que 

os participantes associam a uma mudança positiva (“Foi uma alteração grande, mas foi 

positiva. A vinda dos filhos tem coisas muito positivas… Acabam por ser fases diferentes 

da vida.” – 71M). 

Os filhos surgem então como uma nova prioridade (“Ter que tomar primeiro 

conta dela e depois pensar na gente… e assim essas coisas”. – 81F), fonte de significado 

(“A minha filha é tudo.” – 52M) e de sentido de vida (“Gostamos muito um do outro. Mas 

                                                           
1
 A identificação dos sujeitos é realizada através de um código, no qual se atribui o primeiro algarismo ao 

número do casal e o segundo à ordem em que o sujeito foi entrevistado. A letra M significa o género 

“masculino” e a letra F “feminino”. Por exemplo, o sujeito 71M é do sexo masculino e pertence ao casal 7, 

tendo sido o primeiro elemento da díade a ser entrevistado.  
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elas são a nossa… o nosso alimento! Não sei explicar. É o que nos dá assim… Vamos 

embora, é por elas. Vamos andar para a frente!” – 31F). Em suma, podemos referir que o 

papel parental é extremamente saliente na vida dos participantes (“é o meu papel, é o papel 

mais importante que eu tenho, é o de mãe.” – 51F). Relvas (2006) explica esta mudança, 

destacando que o investimento, antes direcionado para a gestão da relação entre marido e 

mulher, é frequentemente transferido para as relações pais-filho. 

 Importa ainda referir que, de forma espontânea, vários participantes descrevem a 

parentalidade como a concretização de um projeto. Remetem a decisão de ter um filho a 

uma fase em que, satisfeitos com a relação conjugal, sentiram que “fazia falta” (“Era uma 

vida muito mais calma, tínhamos muito mais tempo para nós… Para nós como casal, não 

é? Mas… mas faltava os filhos!” – 61F). Este tópico toca de perto a temática das 

expectativas em relação à parentalidade que merecerá uma maior atenção num momento 

posterior desta análise. 

No que diz respeito à reorganização familiar, esta parece surgir associada à 

consciência de que assumir um papel parental implica novas responsabilidades 

(“Mudou… a nível das responsabilidades, a nível de a gente ter que se adaptar a ela”. – 

82M; “antes de tomarmos uma decisão, pensamos sempre que já somos mais dois.” – 31F) 

e, também por isso, os casais sentem a necessidade de introduzir novas rotinas no seu 

quotidiano (“A partir do momento em que se tem filhos passa-se a ter rotinas.” – 11M). A 

importância atribuída ao estabelecimento das mesmas está verdadeiramente presente nos 

discursos recolhidos (“Eles sentem falta da rotina de espaços deles”. – 71M). Para além 

das que são externamente impostas, nomeadamente pelos horários escolares das crianças 

(“São as rotinas que se mudam. Agora a escola, há determinadas coisas que têm que se 

fazer.” – 62M), que implicam igualmente preocupações com o horário das refeições e de 

deitar (Porque tento sempre cumprir essas horas. – 31F), também as atividades familiares 

assumem um certo caráter rotineiro. Por exemplo, a maioria dos casais relata a ida a casa 

das famílias de origem com determinada periodicidade (“E normalmente depois vamos 

sempre aos meus pais. Ou ao sábado, ou ao domingo, passamos lá um bocadinho. Ou 

jantamos, ou almoçamos, pronto.” – 42F). Efetivamente, os discursos denotam uma 

procura de cumprimento rigoroso de algumas tarefas, aspeto que, de acordo com os 

participantes, se intensificou após o nascimento dos filhos.  

 Mas, se é evidente que surgiram novas rotinas com a transição para a parentalidade, 

também se verifica o abandono de outras. Muitos casais afirmam ter agora uma vida mais 

“caseira” (“Não é assim muito… de andarmos nas saídas! [Risos] Também já não temos 
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idade para isso!” – 72F; “Por exemplo hoje não vou tomar café à semana, não vou ao 

café. Portanto já me habituei a tomar café em casa. Saio do trabalho e entro em casa, e 

depois não saio mais” – 11M). 

 Esta questão parece estar intimamente ligada a uma mudança nas relações 

interpessoais (“Neste momento, é com elas que eu partilho tudo. Antigamente, se calhar, 

tinha os amigos e, na minha parte musical, tinha os meus amigos e… e comentava, e 

desabafava…” – 32M), escasseando os momentos de convívio com os amigos (“Os serões 

com os amigos, já não há como havia…” – 31F). Este resultado parece indicar um fecho 

do sistema familiar sobre si próprio, o que é dissonante com a abertura à comunidade 

referida por Relvas (2006). Rice (1979) refere-se a esta tendência dos casais de duplo-

emprego para a restrição das interações sociais, nomeadamente em relação a casais que não 

partilhem os seus valores e crenças. Um dos participantes aborda esta questão, reportando-

se à importância atribuída às fronteiras:  

 “E, se há uma construção, e se, para um casal, independentemente de ter filhos ou 

não, isto é branco, eles acreditam e fazem com que aquilo seja branco. Só porque o outro 

lado tem outra vivência e diz que aquilo é amarelo, nós vamos logo pôr em causa o branco 

que escolhemos. Não é se o amarelo é melhor ou não. Nós vamos pôr em causa… ou seja, 

estamos a pôr em causa toda aquela construção que a gente fez, boa ou má.” (32M) 

A reorganização familiar é também influenciada pelo nascimento dos filhos e pelas 

dinâmicas que conferem à casa. Assim, é referida a agitação que as crianças trazem ao 

seio familiar, e “o barulho de casa”, novos ritmos que se contrapõem aos da vida “mais 

calma” (81F) de outrora. 

 Por fim, a reorganização também passa pelas referidas questões económicas, sendo 

que a chegada dos filhos implica uma nova gestão da economia familiar (“A parte do 

dinheiro ao fim do mês… isso mudou bastante! A parte do amealhar…” – 81F). 

 A transição para a parentalidade parece associar-se ainda a mudanças na vivência 

da conjugalidade. Alguns participantes descrevem um fortalecimento da relação 

conjugal (“Porque o filho é a melhor coisa que pode acontecer ao casal, não há palavras 

para descrever!” – 42F), na medida em que a emergência do sistema parental despertou 

novos temas de interesse partilhados com o companheiro (“Sempre falámos bastante, mas 

falamos mais. Porquê? Porque há mais um assunto para falar” – 52M) e proporcionou um 

aumento da cumplicidade (“A pessoa, sendo mãe, é uma novidade. Para ele também foi. E 

houve ali determinados momentos muito cúmplices, muito… muito só nossos!” – 31F). O 

nascimento dos filhos parece ainda contribuir, em alguns casos, para “o aumento do amor” 
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(51F). Os relatos de fortalecimento da relação conjugal parecem ir ao encontro das 

propostas de Gottman, Shapiro e Parthemer (2004) que descrevem a possibilidade de este 

processo de transição se associar a uma maior proximidade do casal, na medida em que 

estes novos pais co-constroem um conjunto de significados partilhados. Alguns 

participantes remetem ainda o seu discurso para a fase da gravidez, que associam a 

sentimentos muito positivos em relação ao cônjuge (“quando a minha mulher estava 

grávida, mas lá está, acho que isso também deve ser normal… houve ali um crescente de 

sentimento por ela, uma coisa inexplicável.” – 52M).  

 Porém, nem sempre prevalece a perspetiva positiva de que “ter um filho fortalece 

bastante a união do casal.” (51F), verificando-se, em alguns casos, um desinvestimento 

da relação conjugal (“Se formos a ver não estamos tão unidos como quando casámos. 

Temos que dividir a nossa atenção por mais dois, tivemos… temos que nos desdobrar 

muito mais.” – 71M). O recentemente estabelecido sistema parental, com todas as suas 

novas exigências, parece sobrepor-se ao conjugal, podendo até substituí-lo (“Passámos a 

ser pai e mãe e… e uns amigos. Éramos amigos.” – 21F). De facto, na fase em que se 

encontram estes casais, a articulação entre a parentalidade e a conjugalidade parece ser o 

primordial desafio com que se deparam (Crespo, 2011). Esta articulação parece estar 

presente no discurso dos participantes que, apesar do aparente desinvestimento, revelam a 

crença de que a manutenção do amor e do equilíbrio conjugal (em especial nesta transição) 

é trabalhosa e exige cuidados: “O amor, se não for alimentado diariamente, através dessas 

coisas, começa a perder um bocadinho de força.” (71M).  

 Ainda em relação à conjugalidade, os participantes referem alterações ao nível do 

tempo do casal, que sentem ter escasseado após o nascimento dos filhos (“não temos 

muito tempo para nós, que ele tira-nos muito tempo – a maior parte do tempo!” – 22M; 

“Mas muda, muda, porque o tempo para o casal, para a relação, para a intimidade do 

casal, de estar os dois, de namoro, perdeu-se um bocadinho.” – 42F). 

 Também o espaço do casal é alterado com o nascimento dos filhos, verificando-se, 

por vezes, uma elevada permeabilidade das fronteiras do sistema conjugal (“Quando 

estamos com a garota, não dá para falar de quase nada. Estamos sempre… ou ela está 

sempre a falar de qualquer coisa, ou então vamos falando com ela.” – 52M), algo que 

nem sempre é percecionado enquanto negativo (“é o estarmos deitados e, a meio da noite, 

vem o pirralho e deita-se no nosso meio e… ficamos mais aconchegados. É muito bom!” 

[risos] – 31F). Alarcão (2006) fala-nos desta interseção comum do espaço e do tempo da 
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conjugalidade pelo subsistema parental. O desafio passa pela articulação das relações 

diádicas e triádicas, “sem fazer da triangulação uma nota permanente” (p. 133). 

 Associada à questão do espaço, surge a da sexualidade. O exercício da 

parentalidade, aliado ao cansaço decorrente das exigências profissionais com que se 

deparam os participantes no dia-a-dia, é apresentado como fator para a diminuição do 

desejo sexual e para as mudanças na vivência da sexualidade: “a parte íntima do casal é 

muito abalada. Porque deixa de haver tempo, deixa de haver disponibilidade, deixa de 

haver vontade… e voltar a ser o casal, às vezes, é complicado.” (21F). Apesar de o tema 

ter surgido poucas vezes de forma explícita, é possível inferir que os participantes sentem 

esta mudança, através do não-verbal e das entrelinhas do seu discurso (“Mesmo a nível 

amoroso, pronto, já se sabe. Uma pessoa estava mais à vontade, agora com ela… tem que 

ser… como é que eu hei-de dizer? As coisas têm que ser planeadas.” – 81F), 

demonstrando, por vezes, vontade de alterar a situação (“Às vezes, gostaria de estar mais 

próxima do meu marido” – 72F). Os resultados obtidos por Hyde, DeLamater e Hewitt 

(1998) indicam que o cansaço tem uma forte influência negativa no desejo sexual. Deste 

modo, a “indisponibilidade” de que falam os sujeitos poderá ser marcada pela fadiga, 

várias vezes mencionada pelos participantes quando se referem às múltiplas exigências do 

quotidiano. Os autores referem ainda que parece haver uma influência da satisfação 

profissional na satisfação sexual. Assim, a satisfação com o papel profissional em 

indivíduos de ambos os sexos surge associada a uma maior satisfação sexual para os 

mesmos. Por outro lado, quando a vida profissional é pouco gratificante parece existir uma 

menor satisfação sexual (Hyde, DeLamater e Hewitt, 1998). Apesar de esta questão não ter 

sido abordada pelos participantes, a satisfação e a realização profissionais poderão ser 

aspetos a ter em conta na compreensão da vivência menos positiva da sexualidade nestes 

casais.  

 Não obstante, ainda que predomine a perspetiva negativa da mudança no que diz 

respeito à sexualidade, existem casais que continuam satisfeitos com a sua vida sexual e 

para os quais esta interferência parece não se colocar (“A nós foi sempre uma coisa muito 

tranquila, muito flatzinha, mas que funciona. [risos].” – 52M). De referir que a 

importância atribuída à relação conjugal parece ter uma influência positiva no desejo 

sexual e na satisfação com a sexualidade para ambos os géneros (Hyde, DeLamater, & 

Durik, 2001). Este resultado remete-nos novamente para a importância do equilíbrio dos 

sistemas parental e conjugal, em especial neste processo de transição. 
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 Seria interessante perceber se as mudanças na qualidade da relação conjugal 

apresentadas permanecem ao longo do tempo, ou se são características deste processo de 

transição, estabilizando posteriormente. Gottman, Shapiro e Parthemer (2004) referem que 

o conflito disfuncional entre os cônjuges e o desinvestimento da relação amorosa 

influenciam negativamente o bem-estar individual dos elementos do casal e a própria 

relação pais-criança, pelo que o tema merece uma atenção da investigação e tem 

implicações para a prática clínica.  

  

2. Futuro 

 

Uma segunda categoria em que foi possível organizar os discursos dos participantes 

remete para a dimensão do futuro. Os participantes foram convidados a partilhar os seus 

sonhos (concretamente, para os próprios, para a relação conjugal e para a vida familiar).  

 A felicidade, no sentido global, surge na resposta a esta questão (“Família feliz.” – 

62M; “Que as coisas aconteçam normalmente e, acima de tudo, que as minhas filhas se 

sintam bem, que o meu marido também, e que… e que consigamos, na medida do possível, 

ser felizes!” – 31F). 

 Outros participantes falam do desejo de ser pai/ mãe novamente, expectativa que, 

por vezes, parece ser partilhada por todo o sistema familiar (“A única coisa que 

gostávamos, e gostávamos os três, era de ter mais uma criança. Isso aí gostávamos 

muito.” – 51F). Deste modo, os participantes confirmam novamente o balanço positivo da 

experiência anterior de parentalidade, apesar de todas as dificuldades mencionadas. 

Convém relembrar que o enriquecimento e o conflito não são conceitos mutuamente 

exclusivos, pelo que podem coexistir (Greenhaus & Powell, 2006). Assim, os motivos para 

o adiamento deste projeto de ter mais um filho prendem-se essencialmente com questões 

da economia familiar (“Agora temos que pensar muito bem… se sim ou se não… e pensar. 

Pronto, questões monetárias” – 72F; “Era preciso que as condições a nível financeiro e a 

estabilidade que existe agora se modificassem. Porque a nível de ter outro filho… É assim, 

é caro ter um filho!” – 82M). No entanto, um casal está a tentar engravidar (“Aliás, estava 

para… Era agora, este mês, mas… não deu.” – 51F). 

 Surgem ainda os sonhos de realização profissional (“Eu gostava de frequentar o 

curso de Educação Social.” – 71M; Continuo com esse sonho, ser músico profissional.” – 

62M; “Muitas vezes dou comigo a pensar o que é que podia ser se tivesse concluído um 
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curso, qual era o curso que teria escolhido, o que é que se poderia…” - 11M) e o de 

estabilidade ou progressão económica (“Ter estabilidade financeira sem ter estas 

preocupações.” – 61F; “Gostava de trocar de casa, arranjar uma casa que tivesse jardim, 

ou quintal, ou uma coisa assim com mais espaço…” – 82M). 

 Os participantes referem que gostariam de ter mais tempo, em especial para os 

filhos (“É o ter tempo, se calhar, mais para elas. Toda a gente quer isso, não é?” – 31F) e 

para a relação conjugal (“Dava um bocadinho mais de tempo para nós os dois.” – 42F), 

mas também para se dedicarem às lidas domésticas (“Ter mais tempo para estar aqui de 

volta das coisas da casa, também… que é raríssimo eu conseguir ter tempo para tratar das 

coisas.” – 52M) e aos hobbies pessoais (“Gostava de ter mais tempo para fazer crescer 

mais um bocadinho os grupos em que estou inserido.” – 71M). Esta frequente descrição da 

perceção de falta de tempo leva-nos a refletir acerca dos motivos que conduzem a 

dificuldades tão elevadas na conciliação. Uma possível explicação passa pelo elevado 

número de horas de trabalho e pela falta de apoios institucionais à família. Por exemplo, a 

flexibilização do horário laboral parece não ser uma opção para a maioria destes casais. 

 Apesar de o presente estudo ter como nível de análise a frase, considerou-se 

pertinente a elaboração de uma consulta das palavras mais recorrentes no discurso dos 

sujeitos. Assim, esta questão demonstra-se proeminente nas narrativas recolhidas, na 

medida em que a palavra “tempo” surge com uma frequência elevada (F = 249)
2
. Os 

constrangimentos de tempo na articulação dos diferentes papéis parecem assumir um lugar 

de destaque, sendo que as direções desta interferência serão exploradas ulteriormente. 

 Todavia, a maioria dos participantes, quando questionados acerca dos sonhos, 

acaba por se centrar na manutenção da situação atual (“Se continuar assim, estou muito 

bem.” – 21F). Em alguns casos, parece verificar-se uma perspetiva de resignação, 

associada a uma incapacidade de sonhar (“Não… e se não tem que ser assim, é porque já 

não tem que ser assim. Não vale a pena estar a insistir muito, e aceitar as coisas como 

elas são. Aceitar” – 31F; “Não sou assim uma pessoa que tenha grandes projetos, grandes 

coisas. Gosto de levar a minha vidinha sem chatices, sem encargos.” – 82M). Noutras 

situações, porém, os sujeitos reforçam o facto de quererem a manutenção por estarem 

satisfeitos com a sua vida (“Eu não sou uma pessoa assim muito sonhadora. Não é a 

questão de me querer contentar com pouco, mas estou contente com aquilo que tenho” – 

51F). 

                                                           
2
 Na consulta das palavras com maior frequência nos discursos dos participantes, “tempo” insere-se nas 

primeiras 20 palavras com sentido. 
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No que diz respeito às preocupações destacam-se, em termos de frequência, as 

relativas ao desemprego (“No dia-a-dia, nos dias que estamos, claro que nos preocupa, 

devido a esta crise. E evito ao máximo pensar nisso. Acho que ia ser catastrófico.” – 

22M). No geral, esta possibilidade é encarada com medo e ansiedade (“Só de me ter feito 

essa pergunta, já estou aqui com receio!” – 31F). Associadas, surgem palavras como: 

“complicado” (11M), “catastrófico” (22M); “caos” (31F) “difícil” (42F); “mau” (81F). 

Ainda assim, verifica-se uma integração em alguns participantes da ideia de desemprego, 

que parece consolidar-se ao longo do tempo (“Oh! Já preocupou mais! Já me preocupou 

mais. Uma pessoa começa-se a habituar a esta ideia… No início uma pessoa estava 

sempre naquela: Epá, isto vai dar para o torto, vamos para o olho da rua, não sei quê. 

Agora já é mais naquela base do: quando for, foi. Não vale a pena estar a matar a 

cabeça!” – 82M) e, simultaneamente, os participantes demonstram uma atitude proactiva 

face à eventual procura de um novo emprego (“Mas tentava, tínhamos que nos desenrascar 

por outro, de outra maneira. Se não fosse na minha área, seria noutra coisa.” – 12F). 

Atentar na conjuntura atual, associada a índices elevados de desemprego e a uma crescente 

precaridade do emprego, permite contextualizar esta preocupação, bem como o 

supramencionado sonho de estabilidade económica. Na verdade, a possibilidade de 

desemprego parece marcar o quotidiano de muitas famílias, o que não é surpreendente se 

tivermos em conta que, em 2012, a taxa de desemprego em Portugal era de 15,9%, 

situando-se mais de 4 pontos percentuais acima da média europeia (Eurostat, 2013). 

Assim, esta questão parece estar muito presente no imaginário dos indivíduos que, para 

evitarem a ansiedade, procuram não pensar nessa possibilidade e, em alguns casos, 

associam-na a pensamentos positivos. 

Por vezes, perder o emprego pode até ser visto como uma “oportunidade” (52M). 

Como descreve o participante 82M: “Por exemplo, se eu perdesse o trabalho, se estivesse 

um mês ou dois em casa, desempregado, se calhar ganhava um bocadinho de qualidade a 

nível de vida… ou seja, conseguia estar com a minha filha como nunca tive! Que é com 

ela, sozinho… a ir uns dias ao parque, qualquer coisa do género. Acho que no meio de 

uma perda, ia ganhar outra coisa.”. Como vimos, muitas vezes os indivíduos abordam a 

sua perceção de falta de tempo para a vivência da parentalidade em pleno. Este tipo de 

raciocínio sugere a atribuição causal da indisponibilidade para os filhos ao papel 

profissional, remetendo-nos para a dimensão do conflito. 

 Entre os participantes, surgem as preocupações com o bom desempenho do papel 

parental (“É assim… eu olho para os meus filhos e acho que o saldo é positivo… mas 
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gostava que fosse mais! Gostava de dar mais de mim e de ter essa capacidade de… Mas é 

complicado às vezes. – 62M), com destaque para as dúvidas acerca da capacidade para 

lidar com a adolescência dos filhos (“E as minhas fragilidades é: será que eu vou ceder, 

sempre? Será que eu vou conseguir dizer sempre não, ou será que não? Será que vou 

ceder? Será que lhe vou fazer as vontades todas?” – 42F). Parece persistir uma crença 

generalizada da fase da adolescência como negativa, pelo que a antecipação da mesma se 

associa a sentimentos de ansiedade. 

 É relatada a preocupação com o futuro dos filhos (“Para os filhos, que cresçam 

saudáveis, que consigam… que tenham um futuro menos negro do que está a parecer 

agora.” – 61F), eventualmente marcada pela falta de esperança na melhoria da conjuntura 

socioeconómica. 

 Por fim, também a saúde dos pais começa a ser uma preocupação para estes 

participantes, à medida que assistem ao seu envelhecimento (“Numa fase destas, e tendo 

em conta que os nossos pais estão a ficar cada vez mais velhos, começa a ser os nossos 

pais também.” – 52M). Parecem antecipar a necessidade de serem eles os cuidadores desta 

geração mais idosa, processo que se associa à inversão da complementaridade 

comunicacional, dependendo dos níveis de dependência física, cognitiva e emocional dos 

pais dos participantes (Alarcão, 2006). 

 

3. A relação entre as esferas do trabalho e da família 

 

 Como é possível perceber a partir da leitura do quadro 1, no âmbito da relação entre 

as duas esferas, os participantes fizeram referências que permitem identificar os diferentes 

modelos apresentados na literatura: compensação, segmentação e interferência (ou 

spillover). Como notado previamente, alguns autores propõem que estes modelos não são 

mutuamente exclusivos (Sumer & Knight, 2001). De facto, para além de referirem 

alterações nos modelos de conciliação ao longo do tempo, os participantes do presente 

estudo não se comportam sempre do mesmo modo na gestão da vida familiar e 

profissional. Apresentam-se seguidamente os modelos identificados pelos entrevistados. 

 A compensação foi mencionada por alguns participantes, mas sempre na direção 

do trabalho para família. (11F: “Se até venho maldisposta do trabalho, ou ele, tento 

sempre chegar a casa, e aproveitar o que é bom, não é? [risos] Que é a família, e 

aproveitar uma brincadeira da pequenita, ou da grande.”; 11M: “Por pior que me corra o 
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dia, no trabalho, de chegar ao fim do dia cansado, visitar não sei quantos clientes e não 

ter vendido nada, não sei quê… só o facto de ir buscar a minha filha ao infantário, ou 

chegar a casa e ver os meus filhos e eles darem um sorriso para mim e começarem a 

brincar comigo, portanto, isso já é um sinal de satisfação enorme.”; 51F: “Eu sei que, 

mesmo que eu tenha um dia mau no trabalho, chego a casa e tenho o pilar que me vai dar 

força até para ajudar a superar as coisas.”). Como vemos, a satisfação encontrada na 

família, nomeadamente na interação com os filhos, parece contribuir para o bem-estar dos 

indivíduos, na medida em que permite atenuar o humor negativo decorrente das 

adversidades encontradas no trabalho. 

 No que diz respeito à relação conjugal, esta parece desempenhar a função de porto 

seguro, no qual os indivíduos procuram o conforto em momentos de fragilidade, 

nomeadamente quando vivenciam experiências percebidas como desagradáveis no trabalho 

(62M: “A minha mulher é o meu porto de abrigo.”).  

 Importa referir que esta satisfação pelo regresso à família subsiste apesar dos 

elevados níveis de stress relatados no momento da chegada a casa (“Bom… [suspiro] 

quando chego a casa é… é sempre um bocadinho stressante” – 31F; “[Risos] Este último 

ano era… quase sempre, quer dizer, agora falar assim parece pior! Mas era um bocadinho 

atribulado, não é?” – 62M). Para além de expressarem verbalmente este aspeto, os 

participantes denotam, através de suspiros, risos e hesitações as dificuldades inerentes ao 

fim de um dia normal de trabalho. Este resultado é concordante com a literatura sobre o 

tema. Alguns estudos (Crnic & Greensberg, 1990), mostram que o papel parental nos 

indivíduos está simultaneamente associado a experiências de satisfação e de stress. Deste 

modo, os conceitos não são dois pontos opostos de um contínuo, mas coexistem. 

 No geral, a segmentação é vista como um objetivo para a maioria dos casais 

(“Isso… trabalho é trabalho e casa é casa.” – 81F). Com recurso a verbos como tentar e 

evitar, os indivíduos demonstram o esforço consciente que lhes exige esta procura da 

separação das duas esferas. Quando estão em casa, a maioria dos entrevistados tentam não 

falar do trabalho (“Eu, por mim, evito falar do trabalho, porque tento deixar o trabalho 

fora da porta. Por isso é que eu não trago, tento não trazer trabalho para casa…” – 22M) 

e não pensar no trabalho (71M: “Faço mesmo o esforço para desligar no botão e, mesmo 

que esteja a pensar, faço esforço e digo: acabou!”). Por outro lado, alguns sujeitos 

demonstram a preocupação de não levar as “coisas de casa para o trabalho” (51F), ainda 

que admitam que nem sempre é possível (“Quer dizer, se realmente, eventualmente, 

estivéssemos mal, isso reporta-se, é impossível não reportar” – 51F).  
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 Como percebemos, para alguns participantes esta segmentação é um ideal difícil de 

atingir (“Epá, a gente não devia levar a casa para o trabalho, nem o trabalho para casa. 

Mas, às vezes, se calhar passa um bocadinho… vai um bocadinho.” – 82M), mas esta não 

é a posição generalizada. Uma das entrevistadas afirma ter facilidade na separação das 

duas esferas, referindo: “Consigo chegar bem ao emprego, mesmo depois de ter tido uma 

chatice muito grande, com o maior dos sorrisos, e ninguém repara.” (21F). Importa 

salientar que esta participante parece descrever uma tendência para o evitamento do 

parceiro amoroso (“E então, às vezes só o falarmos das coisas pode dar origem a 

pequenos, a pequenas discussões. E então evito, evitamos mesmo, acho que é comum… 

evito mesmo falar muito.”; Eu, se puder evitar por qualquer coisa esses confrontos, 

fujo.”), sendo que a literatura sugere que adultos com características evitantes têm uma 

maior predisposição para o investimento no trabalho enquanto fuga das questões 

relacionais (Hazan & Shaver, 1990). Por contraponto, o cônjuge (22M) expõe a 

importância que atribui ao self-disclosure, na medida em que procura que a companheira 

partilhe o modo como se sente em relação às diferentes áreas da vida (“É assim, ela é uma 

pessoa mais fechada em relação a mim, como lhe tinha dito, e… e tento expressar-me mais 

a nível sentimental e… claro que sinto mais do que ela. Ela não se abre assim tanto, e eu 

tento puxar por ela para conversarmos ao máximo, no que for possível.”). Estes resultados 

parecem ser consonantes com os obtidos por Brunnel, Pilkington e Webster (2007), que 

pressupõem que uma menor autorrevelação das mulheres contribui para uma menor 

satisfação com a relação amorosa nos homens. A questão do self-disclosure será abordada 

na descrição do “diálogo” enquanto estratégia de conciliação. 

 Ainda no que diz respeito à segmentação, outros participantes defendem que “não é 

uma coisa que se consiga separar assim. (…) Porque faz parte da nossa vida!” (31F). De 

facto, no casal 3 parece verificar-se uma fusão dos contextos profissional e pessoal. Por 

trabalharem juntos, ambos os cônjuges referem haver um “complemento” do casal nas 

duas esferas (“É um grande complemento! Quer aqui, quer em casa, não é? Porque ele 

também leva trabalho para casa e, depois de deitarmos as meninas, lá estamos nós os dois 

a ver, a concertar: olha tu fazes aqui, eu faço ali. Tu estás aqui, eu estou ali.” – 31F). 

Parece existir uma perceção de disponibilidade do outro, que é visto como companheiro de 

trabalho e de vida (“E damos graças e agradecemos pelo facto de estarmos 

constantemente juntos! Embora, aqui dentro, quase não nos vemos. Estamos um em cada 

canto. Mas cientes de que, se for preciso alguma coisa, estamos lá.” – 32M; 

“companheiro, no sentido de companhia! É a companhia que eu tenho, é a ele que eu 
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tenho! É ele… e ele tem-me a mim. E estamos aqui para o que der e vier.”). Para este 

casal, é importante que ambos os elementos falem “a mesma linguagem” (32M). Esta 

perspetiva de “complemento” parece contrariar a competitividade nos casais de duplo-

emprego preconizada por Rice (1979), já que, embora os elementos da díade tenham a 

mesma profissão e trabalhem no mesmo local, um dos cônjuges possui um estatuto 

profissional mais elevado (associado a um cargo de gestão), o que não parece interferir 

negativamente na dinâmica do casal. 

 Como vimos, existem diferentes perspetivas sobre a segmentação. Assim, também 

o próprio conceito de segmentação difere de casal para casal. Se, para alguns, separar 

papéis passa por tentar não trazer tarefas laborais para realizar em casa, sem que isso 

impeça a partilha de assuntos profissionais com o cônjuge (“Se tiver que falar com o meu 

marido sobre o meu trabalho, falo; assim como ele se tiver que falar comigo sobre o 

trabalho dele, conversa” – 12F), outros percecionam este mesmo diálogo como prejudicial 

e, portanto, evitável (“Vamos evitando falar muito, evitando que afete muito.” – 21F). 

A questão da segmentação também parece ser influenciada pela profissão dos 

participantes. Por exemplo, o sujeito 41M, bombeiro, não percebe de imediato o conceito 

de “desligar do trabalho” (“Desligar?”), ainda que posteriormente explique: “Só me 

lembro quando tenho outro dia. Ter que me levantar [risos], e chegar a tempo e horas.”. 

Neste caso específico, esta poderá ser uma estratégia de gestão do stress inerente ao 

trabalho de risco que desempenha (“Nós nunca sabemos o que nos poderá aparecer no 

primeiro minuto, no primeiro segundo. A qualquer altura podemos ser chamados para 

uma situação em que podemos pôr a nossa vida em risco.”). A própria companheira refere 

que, no início, tinha dificuldade em não se preocupar com o trabalho do marido e em 

controlar a ansiedade em relação ao mesmo. Contudo, acrescenta que tem vindo a alterar 

esta posição: Com o tempo, vamo-nos habituando, vamo-nos capacitando: ok, aquela é a 

profissão dele, é uma profissão de risco, mas não há nada que se possa fazer. Tem que se 

conviver com isso.” – 42F. 

 Por sua vez, o sujeito 82M, manipulador de poliéster, refere: “Trabalho é no 

trabalho, mais nada”. Esta aparente facilidade na segmentação pode ser influenciada pelas 

características do trabalho, que os estudos mostram ter um poder preditivo do spillover 

(Matias, 2007), mas também pelos significados associados ao mesmo e pela importância 

atribuída à realização profissional que, neste caso, parece não ser assinalada: “É assim, 

acho que o trabalho, para mim, significa estabilidade.” (82M). 
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 Na verdade, as duas áreas tendem a interpor-se no dia-a-dia dos casais, que 

identificam uma elevada interferência (spillover). O estudo do mecanismo de spillover é 

complexo, já que este assume diferentes formas e valências (positiva e negativa). Ainda, os 

indivíduos parecem vivenciar esta interação em ambas as direções. Para uma compreensão 

mais completa das várias formas do fenómeno, apresentaremos a análise diferenciada das 

mesmas. 

 

Spillover positivo na direção Trabalho-Família 

 Este aspeto, embora poucas vezes referido, parece assumir relevância para alguns 

participantes, que se reportam à importância da estabilidade profissional para a própria 

estabilidade familiar, “porque só assim conseguimos as bases para o futuro” (32M). Para 

além das óbvias questões económicas, a estabilidade profissional parece contribuir para 

uma maior tranquilidade, que se associa à predisposição para experiências mais positivas 

na interação familiar (“A vida amorosa só é perfeita se o resto estiver bem alicerçado.” – 

32M). Curiosamente, este tipo de interferência é apenas referido por ambos os elementos 

do casal 3 que, como mencionado anteriormente, apresentam uma relativa fusão das 

esferas familiar e profissional.  

 

Spillover positivo na direção Família-Trabalho 

“O facto de ter um bom núcleo familiar ajuda na vida profissional” (51F). De facto, 

esta questão esteve presente em grande parte das entrevistas. Os indivíduos referem-se à 

família como “estrutura-base” (51F), “a estrutura da minha vida”, “centro da nossa vida” 

(71M). Este sentimento de pertença encontrado na família transmite força e “uma 

tranquilidade” (11M) que permitem “mais facilmente lidar com problemas do dia-a-dia.” 

(61F).  

É inevitável a leitura dos discursos à luz da teoria da vinculação, confirmando-se a 

presença do conceito de base segura, em específico no que concerne à relação conjugal, 

caracterizada pela possibilidade de exploração (neste caso no ambiente laboral) que 

permite. Este aspeto é ilustrado no seguinte excerto: 

“Se eu me sentir realizado a nível conjugal com a minha esposa, vou-me sentir 

mais forte, porque vou sentir que há ali um amor próximo, um amor único, que nos une e 

que nos ajuda a levar a vida para a frente. Isso vai-me fortalecer muito mais por dentro. 

E, portanto, quando eu for falar com… ou ter qualquer relacionamento profissional, ou 

que seja pessoal, com outra pessoa, eu vou muito mais fortalecido” (71M) 
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Por sua vez, a família (cônjuge e filhos) é identificada como fonte de satisfação. 

Deste modo, identificamos a transferência de humor positivo em casa para o trabalho (“Se 

tivermos uma relação estável e nos sentirmos realizadas, saímos de casa de manha com 

mais energia, com um sorriso nos lábios, não é? E é mais fácil encarar os problemas do 

dia-a-dia do que se já sairmos derrotadas de casa.” – 42F). 

Finalmente, é ainda possível que exista a transferência de competências 

desenvolvidas no seio familiar para o desempenho no trabalho. Um dos participantes refere 

a sua perspetiva acerca do trabalho desenvolvido pela companheira, cujo desempenho 

avalia como “fantástico”, associando as suas competências às desenvolvidas no âmbito da 

parentalidade (“Ela, talvez por ser mãe há pouco tempo, e de saber, e ter os truques certos, 

para uma faixa etária de 4, 5, 6 anos… aí ela está-se a desenvolver muito bem.” – 32M). 

Este tipo de interferência apresenta-se com maior predominância nos discursos das 

mulheres. Este resultado poderá estar associado a uma eventual maior saliência do 

envolvimento familiar para as mulheres, comparativamente aos homens. Por outro lado, 

não podemos esquecer que este é um estudo de perceções, e um estudo exploratório do 

discurso verbal dos sujeitos. Deste modo, a expressão emocional, tendencialmente maior 

nas mulheres, poderá ter uma influência nesta questão. É possível que as mulheres 

apresentem uma maior facilidade na expressão dos aspetos relacionais e emocionais que, 

emergentes da vida familiar, influenciam positivamente a vida profissional. 

 

Spillover negativo na direção Trabalho-Família  

 No que diz respeito ao mecanismo de spillover, esta é a direção mais enfatizada 

pelos participantes, tendo sido, aliás, mencionada por todos os entrevistados. Na verdade, o 

trabalho surge como modelador da vida familiar, não só ao nível das dinâmicas, dos 

horários e das rotinas, mas também da própria estrutura familiar. Por exemplo, como 

referido previamente, a decisão de ter mais um filho é seriamente ponderada de acordo 

com as especificidades da vida profissional, nomeadamente a estabilidade profissional e as 

questões económicas. 

Novamente, a interferência manifesta-se de diferentes formas. A mais óbvia 

prende-se com horários de trabalho exigentes, que “tiram tempo” à vida familiar e 

contribuem para a perceção de “sobrecarga muito maior” (61F) do cônjuge. Esta questão é 

agravada pelo facto de, muitas vezes, os participantes terem necessidade de trazer trabalho 

para casa (“É muito raro o fim-de-semana em que eu chego a casa, pouso a mala e só pego 

na segunda-feira.” – 42F). De referir ainda que, de acordo com alguns estudos, o 
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investimento da mulher no trabalho tem influência nos níveis de stress experienciados pelo 

companheiro (Karambayya & Reilly, 1992). Esta questão parece verificar-se no casal 2, 

em que a mulher parece investir fortemente na sua carreira, desempenhando um cargo de 

gestão (“Tem sido… sempre tive um bom reconhecimento da minha vida profissional.” – 

21F). Por sua vez, o marido refere que as exigências do trabalho da companheira têm uma 

influência negativa em si, sendo indutoras de stress (“Um bocado stressante… e também, 

há certas alturas, em que fico stressado. Porque é assim, ela por vezes não tem horas para 

chegar a casa. Reuniões a altas horas, às vezes ao sábado… acho que é um bocado 

stressante!), e dificultam a gestão da dinâmica familiar (A nível familiar, também… por 

vezes o miúdo quer a mãe, e a mãe ao sábado não está, está em reuniões, ou porque tem 

exames para corrigir, como neste caso… é um bocado complicado para gerir isso.”). 

 No casal 5, por sua vez, é o homem quem tem um trabalho especialmente exigente, 

que implica inclusivamente passar algumas noites fora de casa. Porém, este stress não 

emerge no discurso da companheira, que parece valorizar este investimento do marido na 

vida profissional. Ao descrever o companheiro, destaca: “O meu marido é uma pessoa 

honesta, trabalhadora, de bom coração, sincero, um ótimo pai e um ótimo marido.” (51F). 

Por outro lado, a participante parece adotar uma atitude flexível, funcionando como apoio 

na articulação das necessidades da família e das exigências do trabalho do marido, algo 

reportado pelo parceiro: “Se eu tiver trabalho para fazer: Olha, preciso de ir trabalhar à 

tarde. E ela vai, ou ver uns amigos, ou estar com as miúdas também dos amigos, ou vai ao 

cinema com elas… aí ela é muito mais participativa do que eu. Mas, lá está, porque 

preciso de fazer alguma coisa. Não é para ficar em casa sentado a ver televisão, de 

certeza.” (52M). 

 As diferenças entre os dois casais podem ser explicadas pela idiossincrasia dos seus 

elementos mas também é possível que exista uma influência dos papéis de género. 

Tradicionalmente, o homem é encarado como o principal responsável pela gestão 

económica da família (“family-provider”), pelo que seria esperado o seu investimento no 

trabalho remunerado. Por sua vez, a mulher foi, durante muito tempo, encarada como a 

principal responsável pela harmonia e familiar e pelo cuidado da casa (Fontaine, Andrade, 

Matias, Gato, & Mendonça, 2007, p. 167). Como teremos oportunidade de desenvolver 

posteriormente, ainda que exista uma divisão do trabalho em casa pelos cônjuges, a 

maioria dos casais parece continuar a atribuir estas responsabilidades familiares 

primeiramente à mulher. Assim, tendo por base os papéis de género tradicionais, seria 

esperado que o homem se envolvesse no trabalho, mesmo que tal implicasse a 
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incapacidade de realização de algumas tarefas familiares (por constrangimentos de tempo, 

ou outros), mas não o contrário. 

Ainda relativamente ao spillover negativo do trabalho para a família, vários 

participantes referem uma dificuldade em esquecer o trabalho, mesmo quando estão noutro 

ambiente que não o laboral (“por vezes acontece ficar com o trabalho na cabeça” – 11M). 

Seja por antecipação do dia seguinte (“Às vezes uma pessoa vem a pensar no que tem que 

fazer amanhã” – 22M), ou porque o que aconteceu fica a “moer” (81F) ou a “matutar” 

(31F; 42F) na cabeça, muitas vezes os entrevistados referem sentir que esta dificuldade de 

desligar tem implicações no contexto familiar (“reflete-se em casa” – 31F). Alguns 

participantes dizem inclusivamente que “o nosso trabalho está constantemente na nossa 

cabeça” (31M) e “nunca estou 100% tranquilo” (52M), o que se traduz numa menor 

disponibilidade para o envolvimento na vida familiar. 

Verifica-se ainda a transferência para a família do humor negativo gerado no 

trabalho (“Ela nota que eu ando um pouco em baixo, devido ao trabalho. Interage um 

pouco com a família” – 22M). De igual forma, o stress parece ser transferido de um 

contexto para o outro: “Mas há sempre stress, há sempre stress… Porque já vimos um 

bocadinho acelerados do trabalho, do trânsito!” (31F); “O stress do dia-a-dia e depois 

chegar a casa e eles [as crianças] pegarem-se… que é normal neles… neles, e nos miúdos! 

Mas eles às vezes exageram e por tabela exagero eu também.” (62M). 

De forma expressa ou implícita, surgem, repetidamente, relatos de cansaço físico 

(“Se formos a ver a parte física é muito, muito acentuada. E isso às vezes trans… ao fim do 

dia o miúdo quer brincar e ele já não tem tanta paciência, não está com tanta 

disponibilidade.” – 21F;) e, sobretudo, psicológico (“Pronto, tenho vezes em que chego 

extremamente cansado. Nesses dias é difícil, não desligar do trabalho, mas para me 

concentrar para conseguir brincar com eles como gostaria.” – 71M; “Quando chego a 

casa, vêm os miúdos histéricos porque, pronto, estão com a mãe! A mãe vem cansada 

porque, às vezes, tem um dia assim em cheio.” – 61F) que, como vemos, se traduzem 

frequentemente na indisponibilidade para interagir de forma positiva com os filhos. 

Dado o facto de, como referimos, o papel parental ser saliente na vida dos 

indivíduos, todas estas questões contribuem para marcados sentimentos de culpabilidade 

(“Às vezes, sinto que precisava de lhe dar mais tempo ainda, estar mais tempo com ele” – 

42F; “É assim… (suspiro) Faço muitas asneiras! (risos) Dou conta que faço muitas 

asneiras… E que me arrependo depois…” – 71M).  
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 Este parece ser, porém, um sentimento comum na fase do ciclo vital em que se 

situam os participantes (o que não significa que deva ser desvalorizado). A preparação para 

a parentalidade distingue-se de outras transições normativas, na medida em que não é 

antecedida por uma fase de preparação, no sentido da experimentação do papel, em 

especial no caso do primeiro filho. Contrapõe-se, por exemplo, ao casamento, na medida 

em que este surge na sequência do namoro. Assim, a confrontação da realidade com a 

imagem idealizada da parentalidade, associada às crenças prévias do que é ser pai/mãe está 

por vezes relacionada com uma experiência de ansiedade e, por vezes deceção (“De resto, 

enquanto pai… uma pessoa idealiza muita coisa, mas depois, na hora da verdade, é 

sempre um bocadinho diferente, não é?” – 62M), que são, por sua vez, vivenciadas com 

culpabilidade (Relvas, 2006). 

 Belsky (1985), por sua vez, refere que, ao contrário do postulado em teorias 

anteriores, as expectativas não diferem de forma substancial da realidade. Alguns estudos 

sugerem ainda que a realidade pode igualar e, em alguns aspetos, superar a expectativa 

anterior. Interessante referir que a perceção acerca da relação conjugal é preditora do nível 

de otimismo das expectativas acerca da parentalidade (Harwood, McLean, Durkin, 2007).  

 Ainda assim, em alguns casos parece prevalecer uma ênfase nos aspetos positivos 

da parentalidade na fase anterior à mesma. Como tal, após o nascimento da criança, 

verificam-se manifestações de afeto negativo (Harwood, McLean, Durkin, 2007). 

 Em suma, os sentimentos de culpa parecem ser influenciados por diferentes fatores. 

Por um lado, a falta de tempo e disponibilidade emocional (decorrentes das exigências do 

trabalho) parecem contribuir para esta culpabilidade, algo que surge associado às 

preocupações de ser bom pai/mãe. Por outro, a culpa parece advir ainda da confrontação 

das expectativas do filho e do desempenho parental idealizados com a realidade. Seria 

importante explorar mais atentamente estas questões, de forma a perceber qual o real 

impacto do spillover negativo do trabalho para a família na vivência da culpa nestes casais. 

Para além da parentalidade, também a conjugalidade parece ser influenciada 

negativamente pelas questões profissionais. Deste modo, o desinvestimento da relação 

conjugal parece ser acentuado pelo cansaço, associando-se a uma perceção de afastamento 

do casal (“Também o cansaço, o trabalho… Da minha parte, tenho consciência que é da 

minha parte. Aa… às vezes não nos deixa estarmos tão juntos, tão próximos” – 72F; “Com 

a rotina do dia-a-dia, acaba por ir o romance à vida, as pessoas acabam por se irem 

afastando e, como estão cansadas, fisicamente cansadas e mentalmente, acabam por se 

afastar.” – 42F).  
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 A tensão experienciada no trabalho reflete-se, em alguns casos, na saúde dos 

participantes: “Eu quase todos os dias chego com dores de cabeça, por isso o trabalho dá-

me muita dor de cabeça” (22M);“Não havia conversa, porque eu estava constantemente 

no computador, ou fora, ou… Depois há uma altura em que fui para o hospital, com um 

problema de saúde, por causa do sistema nervoso.” (52M), o que também interfere com a 

vida em casa. 

  

Spillover negativo na direção Família-Trabalho 

 A interferência negativa nesta direção parece surgir pontualmente, na eventualidade 

de algum problema familiar que, segundo os participantes, tende a dificultar a capacidade 

de concentração e de investimento no trabalho (“E, se a pessoa não estiver bem em casa, 

vai andar no trabalho e vai andar a pensar nisso… não está concentrado no trabalho” – 

11M). 

 Nestas situações, verifica-se a transferência do humor negativo gerado no contexto 

familiar para o trabalho (“Porque já vamos zangados de casa; vamos para o trabalho, já 

não dá!” – 42F), e os indivíduos apresentam uma maior tendência para desencadear 

interações negativas (“E é assim, se a pessoa tiver uma discussão em casa, ou qualquer 

coisa, chega ao trabalho irritado e se calhar pega, e começa também uma chatice lá no 

trabalho… não é?” – 82M). 

Ainda, ter filhos pequenos por vezes está associado a um elevado cansaço, que 

dificulta o desempenho profissional (“Basta-me ter uma noite mal dormida, quando a 

minha filha era mais pequena, que tinha o dia logo a correr-me muito mal!” – 51F). 

Por outro lado, os participantes manifestam, por vezes, a renúncia à persecução de 

determinados objetivos profissionais por anteciparem dificuldades familiares e por 

recearem comprometer o desempenho do seu papel parental e conjugal (“Fui pensando, 

mas nunca quis porque sabia o tempo que isso me ia tomar e o tempo que ia perder em 

casa. Portanto, nunca quis.” – 62M). Noutros casos, passam a “poupar mais um 

bocadinho” na vida profissional, “porque, à medida que os filhos vão crescendo, o 

trabalho é outro” (72F). 

 A interferência assume, porém, outras formas, associando-se à idiossincrasia da 

experiência dos indivíduos. Numa das entrevistas, talvez pelo facto de o participante 

desempenhar uma profissão de risco, é relatada a dificuldade de centração no trabalho em 

alguns momentos, por se recordar do filho, experiência que parece ser vivida com 

ansiedade. (“No final do de um dia de trabalho, eu fico sempre muito ansioso porque vem-
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me sempre ao pensamento o meu filho, e fico ansioso para chegar a casa e vê-lo cá em 

casa.” – 41M). 

 Este tipo de interferência é mais vezes referido pelos homens, ainda que algumas 

mulheres também o abordem, resultado que parece diferir dos encontrados em estudos 

anteriores. Tendo em conta a maior quantidade de exigências familiares das mulheres 

comparativamente aos homens (resultado explorado seguidamente, no âmbito das 

estratégias de conciliação), poderia esperar-se que estas relatassem com maior frequência a 

perceção de spillover negativo da família para o trabalho. Contudo, esta questão poderá 

estar relacionada com a eventual perceção do trabalho familiar enquanto responsabilidade 

da mulher, pelo que a realização do mesmo contribuirá para a manutenção e reforço da 

identidade de género (Matias, 2007). 

 

4. Estratégias de conciliação 

 

 Os participantes identificaram diferentes estratégias de conciliação das esferas do 

trabalho e da família, sendo que algumas destas surgem associadas à intimidade. 

 A intimidade caracteriza-se pela capacidade de investir em relações onde imperam 

a partilha e a mutualidade, sem que este envolvimento implique a perda do sentido de 

individualidade (Costa, 2005). A autora fala da importância do “respeito pelo outro” e do 

“investimento na resolução construtiva de diferenças” para a intimidade (p. 48). Estas 

questões são frequentemente trazidas pelos participantes, quando questionados acerca das 

estratégias (ou “receitas”) que consideram importantes para lidar com as exigências do 

dia-a-dia. Assim, na subcategoria relativa ao respeito pelo outro, encontramos relatos de 

intimidade (“Acima de tudo, aquele respeito pela pessoa, porque é uma pessoa que está 

ali.” – 31M; Respeitar e tentar compreender. Ser compreensiva com a pessoa que está ao 

nosso lado. Mas principalmente respeitar a pessoa. – 42F).  

 Alguns participantes falam ainda da importância da atenção ao outro para a 

articulação satisfatória das diferentes esferas (“estar disponível para estar atento ao outro, 

e ver se o outro está a ser feliz” – 71M). 

 Por sua vez, a autenticidade caracteriza-se pela capacidade da autorrevelação, pela 

partilha genuína de aspetos da individualidade, no sentido de “ser verdadeiro, dizer aquilo 

que se sente” (31F) e é uma das características destacadas pelos participantes enquanto 

aspeto importante na gestão dos vários domínios da vida (“Ser transparente, porque, 
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senão, a máscara cai. Isto não é um Carnaval, não andamos aqui disfarçados, não é? 

Porque é com aquela pessoa que comemos todos os dias, que dormimos todos os dias, 

que… que estamos todos os dias, para o bem e para o mal, que falamos todos os dias. E 

ser verdadeiro, e as coisas fluem normalmente.” – 31F).  

 Os participantes definem ainda como estratégias de conciliação aspetos que 

favorecem a proximidade do casal. Esta questão parece estar associada à crença de que é 

“preciso trabalhar para que a relação funcione” (42F). É o caso dos momentos para o 

casal (“Tenho que voltar a namorar a sério com a minha esposa, tenho que lhe prestar 

mais atenção a ela…” - 71M). Porém, mais do que a simples existência de momentos a 

dois, ter tempo de qualidade com o companheiro parece ser importante (“E acho que temos 

é que estar com atenção e ir tentando reinventar as coisas, e tentar aproveitar o tempo que 

temos.” – 62M). Haddock, Zimmerman, Current e Harvey (2002) apresentam, nos seus 

trabalhos, a importância da existência de momentos para a díade (e outros em que o 

indivíduo possa estar sozinho), para além do tempo passado em família. Os autores 

referem que esta é uma das estratégias que conduz à perceção de sucesso na conciliação do 

trabalho e da família. 

 Ainda que identifiquem como uma possível estratégia, os casais referem que nem 

sempre é possível ter estes momentos a dois. Como previamente exposto, por vezes o 

subsistema conjugal é oprimido pelo parental. Por outro lado, nem todos os participantes 

concordam com a premissa de que procurar criar momentos em casal é importante. Esta 

perspetiva é abordada por um dos participantes: “Quer dizer, nós não podemos… aquelas 

teorias que dizem que nós temos que ter tempo para nós, e então vamos arranjar isto para 

nós… mas, no fundo, não estamos a arranjar tempo para nós, nós estamos é a pôr 

problemas em nós.” – 32M. Este excerto poderá ser alvo de diferentes interpretações. 

Numa leitura possível, o entrevistado refere que, apesar de predominar a perspetiva da 

importância de encontrar momentos a sós, é preciso que esta faça sentido para o 

subsistema conjugal.   

 Por fim, o diálogo é identificado como estratégia pela maioria dos participantes. 

Parecem recorrer ao diálogo como estratégia de resolução construtiva do conflito (“Mesmo, 

às vezes, à frente dela, se temos um ponto de vista diferente, nunca o mostramos à frente 

dela. E conversamos depois à parte, sem ela dar por ela. E eu acho que isso passa para 

ela! Ter os pais que, pelo menos, quando tomam decisões, estão os dois do mesmo lado.” – 

51F), mas também enquanto meio de self-disclosure (“Não vou discutir esse tipo de coisas 

com a minha mãe ou com o meu irmão, porque é com o meu marido que eu vivo, é com ele 
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que eu partilho tudo e mais alguma coisa. É com ele que eu tenho que desabafar tudo… 

tudo… o bem e o menos bom, tudo.” – 31F) e de prestação de apoio ao companheiro (“Vejo 

logo que há preocupação a nível profissional ou a nível sentimental, dou logo conta disso. 

E tentamos, ao máximo, resolver a questão. Tentamos conversar um pouco, a ver se 

resolvemos a situação.” – 22M). Retomando a reflexão sobre o self-disclosure, importa 

referir que a capacidade e o desejo para realizar o mesmo, bem como a sua adequação ao 

meio, parecem estar associados a dimensões da vinculação. Deste modo, espera-se que 

sujeitos seguros tenham uma maior capacidade de self-disclosure do que indivíduos com 

padrões de vinculação mais inseguros. Esta questão surge associada ao conceito de 

modelos internos dinâmicos. Assim, indivíduos com uma vinculação segura criam 

expectativas acerca da disponibilidade e responsividade do outro, pelo que valorizam e são 

capazes de autorrevelação, numa frequência e adaptação ao contexto adequadas. A questão 

da adaptação ao contexto é relevante, nomeadamente se tivermos em conta que os sujeitos 

ambivalentes tendem a apresentar níveis de self-disclosure elevados, porém pouco 

adaptados às exigências do contexto (Matos, 2002). 

 As estratégias apresentadas até ao momento situam-se, em nosso entender, no 

domínio da intimidade e, como sugerido inicialmente, parecem ter uma dupla função. Em 

primeiro lugar, enquanto fim em si mesmo: a intimidade. Por outro lado, enquanto meio 

para atingir uma articulação funcional e satisfatória da relação entre trabalho e família. Se 

a relação conjugal é encarada como base segura, faz sentido que a promoção da intimidade 

contribua para uma maior capacidade de exploração de diferentes áreas, nomeadamente no 

que diz respeito às possibilidades de conciliação. 

 A intimidade surge associada a um outro conceito: o de solitude. Na teoria, seria 

esperado um equilíbrio entre estes dois extremos, em que a pessoa com uma vinculação 

segura é capaz de estar sozinha e, simultaneamente ser na relação, numa lógica de 

investimento e de dependência mútua (Costa, 2005). Porém, as estratégias de resolução do 

conflito não são sempre construtivas, ou seja, “associadas a satisfação e crescimento 

conjugal” (Duarte, 2011, p. 107). É o caso do recurso ao evitamento (“Eu, se puder 

guardar sempre tudo para mim, guardo. Só que, depois, manifesto pela minha forma de 

reagir. Afasto-me muito, e… pronto.” – 21F; “Vamos levando para a frente… Às vezes 

nem falamos… muita vez… mas vai-se indo!” – 81F). A utilização desta estratégia associa-

se frequentemente à perceção negativa do conflito (Duarte, 2005). Porém, sabemos que “a 

intimidade desenvolve-se no conflito, na validação de si próprio e do outro como 

diferente.” (Costa, 2005, p. 93). 
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 Como esperado, para além destas estratégias mais associadas à relação, surgem as 

relativas à funcionalidade, “frequentemente associada à estabilidade, à avaliação positiva 

da relação e à harmonia” (Costa, 2005, p.88). A noção de equipa parece englobar estas 

duas dimensões: a intimidade e a funcionalidade. É relatada uma complementaridade dos 

elementos do casal ao nível da realização das tarefas, que parece afastar-se dos papéis de 

género tradicionais. De recordar que Haddock e colaboradores (2002) referem que o facto 

de o casal funcionar como equipa contribui para uma maior probabilidade de sucesso na 

conciliação das diferentes esferas. Assim, segundo os entrevistados, a divisão destas tarefas 

tem por base as exigências da esfera profissional de cada elemento do casal: Cada um tem 

que dar o máximo que pode, não é? O que pode… É o bem comum e o objetivo comum, 

não é? (62M). 

 É interessante perceber que esta divisão das tarefas não é estática, “não é que seja 

rigoroso” (62M). A noção de bem comum parece despertar nos casais uma elevada 

flexibilidade nesta articulação (“E no nosso dia-a-dia, se tivermos que fazer coisas que, 

supostamente, o outro é que estava incumbido de as fazer, tem que haver uma harmonia 

muito grande, o que é que cada um faz.” – 32M), porque, na perspetiva dos mesmos, “é 

natural, não é cá… ele não me está a fazer favor nenhum, nem eu lhe estou a fazer favor 

nenhum a ele!” (31F). É claro que a divisão do trabalho assume especificidades diferentes 

em diferentes casais. Se esta versatilidade existe claramente em alguns casos, é verdade 

que noutros se verifica uma maior definição das tarefas pelas quais cada elemento do casal 

está responsável (“Normalmente, ele fica… a parte do exterior é dele (risos). A parte 

interior é dos dois, portanto eu estou em vantagem!” (risos) – 51F).  

 Não obstante, apesar desta aparente naturalidade na gestão das tarefas familiares, 

parece existir uma tendência para cobrar ao outro a sua participação ativa, sendo que “se 

um tiver que limpar a casa, o outro tem que fazer outra coisa” (31M), porque, como 

referem “evitamos ao máximo um estar com um momento de lazer e o outro estar a fazer 

qualquer coisa” (31M).  

 A ênfase dada a esta questão (“Nunca há aquela situação de eu estar muito 

atrapalhada e estar o meu marido no sofá sem fazer nada.” – 42F) leva-nos a refletir 

acerca dos motivos subjacentes a esta regra implícita da impossibilidade de um dos 

elementos do casal ter um momento de lazer enquanto o outro desempenha uma tarefa 

doméstica. Assim, esta tendência poderá associar-se a um receio de manutenção dos 

modelos anteriores de relação (eventualmente partilhados, em vários aspetos, pelos 

diferentes indivíduos): “Mete-me bastante impressão aqueles casais em que está… à moda 
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antiga, não é? O pai sentado no sofá sem fazer nenhum, e a mãe ali à volta com os filhos e 

com o trabalho.” (61F). É possível que os indivíduos procurem, deste modo, a contradição 

dos mesmos, contabilizando o desempenho de cada um nas tarefas domésticas.  

 Ainda que, por vezes, os papéis não se distanciem de forma marcada dos 

tradicionais, continuando a responsabilidade pelas tarefas domésticas a ser atribuída à 

mulher (“Mas no fim-de-semana ajuda-me. Quando pode, também ajuda-me bastante. Eu 

praticamente faço tudo! Não é? Já é o que uma mulher faz sempre.” – 81F), é percetível, 

no discurso dos homens, uma preocupação relativamente à sobrecarga das companheiras: 

“Apesar de sair mais cedo que eu, mas quer dizer, é sempre chato. Principalmente ao fim-

de-semana tento aliviá-la disso.” (82M). Esta atenção é confirmada nos discursos das 

mulheres (“Se ele às vezes me vê um bocadinho mais atrapalhada, ele inicia o jantar; ou, 

se eu estou a fazer o jantar, e ele vê que as camas estão por fazer, ele faz-me as camas…” 

– 31F; Embora os horários dele sejam um bocado mais complicados, ajuda em casa 

sempre que pode. – 51F). Ainda que assumam a responsabilidade pela realização das 

tarefas domésticas, algo identificável nomeadamente na formulação “faz-me as camas”, de 

um modo geral as mulheres confirmam a manifestação do cuidado descrito pelos maridos. 

 No exercício da parentalidade, esta questão de género parece não se colocar (Byron, 

2005). Como sugerido por Relvas (2006), verifica-se um esbatimento das diferenças dos 

papéis paterno e materno (“Mas… agora a nível do nosso filho, por exemplo, dividimos 

todas as tarefas: desde o banhinho, mudar a fralda, dar de comer. Tudo, tudo, tudo…” – 

41M). A divisão das tarefas inerentes às responsabilidades parentais parece, porém, ser 

influenciada pelos horários laborais de cada um dos cônjuges, diferindo as questões da 

complementaridade de casal para casal. 

 Com base no discurso dos participantes, organizaram-se as restantes estratégias em 

subcategorias de coping, que coincidem com as identificadas por Neal e Hammer (2009) 

no âmbito do seu estudo com casais de duplo-emprego inseridos na geração “sandwich”. 

Assim, na subcategoria coping cognitivo, inserimos o recurso ao planeamento e 

organização (“Podemos na mesma fazer tudo! Só que tem é uma logística diferente, não 

é?” – 61F), aspeto que, por vezes, se cruza com o estabelecimento de rotinas (“Muitas 

vezes a dificuldade é a organização e ganharmos as rotinas, ganharmos as rotinas. 

Porque é uma vida com muitas rotinas” [risos]). 

 Os indivíduos referem que procuram ainda desdramatizar, aspeto que se associa a 

um esforço consciente para instituir uma postura de flexibilidade em relação às questões do 

quotidiano (“Não nos preocupamos muito com a casa durante a semana. É que é mesmo 
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assim. A casa, se for preciso estar desarrumada, está desarrumada. Ao fim-de-semana há 

de se arranjar tempo para dar um jeitinho.” – 51F) e às próprias divergências familiares 

(“Sei lá, se for uma situação familiar, tento conversar de forma a não dar muita 

importância às coisas, relativizar o problema… pronto. – 42F). 

 Em alguns momentos, os participantes dizem recorrer a pensamentos positivos 

(“Mas não posso pensar nisso, senão dá medo. Só de me ter feito essa pergunta, já estou 

aqui com receio! E não posso pensar assim. Tenho é que pensar sempre no modo positivo 

das coisas!” – 31F) 

 No contexto atual, impera uma elevada instabilidade (e.g. profissional) que, como 

percebemos, se associa a uma preocupação com o futuro. Deste modo, pensar “primeiro o 

presente” (32M) é uma estratégia identificada pelos participantes (“Tenho é que pensar 

num dia de cada vez, agradecer um dia de cada vez, e tentar dar o meu melhor para que 

isso não aconteça, não é?” – 31M). A procura da centração no presente parece ainda 

funcionar como estratégia para gerir o stress do quotidiano (“Vejo os meus colegas que 

chegam ao final das férias e já estão deprimidos: «ei, amanhã já vou trabalhar». Isso é só 

amanhã, não é hoje!” – 71M). 

 Ainda no que diz respeito às estratégias de coping cognitivo, emerge a focalização 

no trabalho, que se traduz no estar “lá intensivamente” (71M), num esforço de 

concentração tendo em vista um bom desempenho que, à partida, permitirá uma maior 

estabilidade profissional (“Resta-nos a nós, no dia-a-dia, no nosso trabalho, fazermos o 

melhor para não termos nenhum motivo onde possam agarrar.” – 51F). Por outro lado, 

focalizar no trabalho permite, em alguns casos, não passar tanto tempo longe da família 

(“Imaginemos que eu tenho uma reunião, ou tenho um trabalho para fazer. Eu vou tentar 

ser o mais objetiva possível, não perder tempo, para que possa sair mais cedo, para mais 

cedo ir buscar o meu filho e estar com ele.” – 42F), o que facilita a conciliação das duas 

esferas. 

 Para além destas questões mais cognitivas, surgem outras, mais emocionais. Assim, 

no coping emocional surgem estratégias como a fé (“Claro que tenho um ou outro 

objetivo, coisas que eu gostava que fossem mudadas, mas… mas eu acredito que elas vão 

ser mudadas! Se não mudaram agora é porque não tem de ser agora.” – 31F) e a adoção 

de uma atitude de persistência (“É tentar não desanimar, estar de mãos juntas e dizer: 

não vamos desistir.” – 31F). 

 Para articular as várias dimensões da vida de forma adaptativa, os entrevistados 

destacam ainda que procuram ter calma e paciência (“É preciso, acho, é ter calma e não 
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entrar em pânicos e coisas do género.” – 62M; “O que é que eu podia dizer? Às vezes 

temos que ter muita paciência…” – 82F). 

Por último, os participantes referem a focalização na família, muitas vezes 

relacionada com a disponibilidade emocional para a mesma (“Fico… esqueço logo o 

trabalho, os problemas, só passo a pensar nos problemas no dia seguinte. Enquanto estou 

com eles, pronto…” - 11M) e com o tempo de qualidade passado com os familiares, em 

especial com os filhos (“Sempre que estou com eles, estar com eles mesmo, e brincar com 

eles… e às vezes deito-me um bocadinho no sofá e lá vem o meu filho com um baralho de 

cartas e não me apetecia nada mas tem que ser.” – 71M). 

 Neste âmbito, podemos refletir acerca da importância dos rituais familiares. 

Anteriormente abordou-se a questão das rotinas, conceito próximo do de rituais, mas que 

se diferencia na medida em que não engloba representações e crenças relativas à identidade 

familiar. Deste modo, os rituais são práticas que encerram em si conjuntos de significados 

co-construídos e partilhados pelos membros da família (Crespo, 2011). É o caso do ritual 

do momento da refeição em conjunto (“E tentar… o sagrado da mesa. O estar à mesa para 

comer. Tentar preservar isso.” – 32M) e de outros, específicos de cada família (“Depois 

vamos dar banho ao nosso filho os dois, normalmente damos os dois. Também é um 

momento de brincadeira e de estarmos os três, que é sempre divertido, a hora do banho!” 

– 42F). É esperado pelos vários elementos da família que o padrão de interações se repita, 

sendo que esta expectativa aproxima os indivíduos e transmite um sentido de segurança, 

porque os rituais funcionam também como “promessas de continuidade” (Moore & 

Myerhoff, 1997, cit in Crespo, 2011). Assim, os pais assumem um papel de ritualizadores, 

o que progressivamente contribui para a integração de um sentimento de pertença e de 

modelos de socialização nas crianças (Crespo, 2011). 

 O coping comportamental insere as estratégias de criação de envolvimento social 

(Neal & Hammer, 2009). De facto, os casais recebem apoios sociais na conciliação, 

nomeadamente da família alargada, a diferentes níveis: “Os nossos pais, os meus sogros, 

são os nossos pilares, são as pessoas que nos ajudam mais, são os nossos pais. São as 

pessoas mais próximas.” – 22M; “Mesmo a nível financeiro, se tivermos alguma 

dificuldade, sabemos que temos ali alguém que a qualquer momento nos pode emprestar 

dinheiro, ou apoiar.” – 11M. Neste aspeto, surge a importância da distância como 

facilitador ou barreira à participação das famílias de origem neste quotidiano (“Tenho a 

facilidade de trabalhar ao pé da escola da minha filha, e os meus pais também morarem lá 

perto, e isso ajuda bastante.” – 51F;”). Os amigos raramente são identificados como um 
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apoio (“E amigos, também.” – 61F) e, por vezes, é apontada a falta de disponibilidade dos 

mesmos (“Eu costumo dizer que os amigos só são para a parte boa. Para a parte de 

convívio e assim.” – 21F). Alarcão (2006) refere a vantagem da existência destes apoios 

para a gestão dos papéis parental e conjugal. Afirma ainda que a diversificação dos 

mesmos (algo que não parece acontecer nos casais entrevistados) é profícua, na medida em 

que evita o desgaste das figuras que protagonizam o apoio e, por outro lado, reduz o risco 

de introdução de novas díades “que, pela sua permanência, possam vir a constituir-se 

como alvos de triangulação das díades em tensão.” (p. 137) 

 São ainda referidos como apoios os obtidos através da contratação de serviços, 

como é o caso de empregadas domésticas (“Tenho também a ajuda de uma pessoa, que, de 

15 em 15 dias, me vem cá dar um jeito à casa.” – 51F) e de amas (“Procurámos a ama 

para a nossa filha” – 32M). 

 Importa referir que não se espera que a procura de apoio, nomeadamente no seio da 

família alargada, tenha sempre um valor instrumental. Por vezes, este apoio também 

poderá ser emocional. Na verdade, não esperamos que as categorias identificadas sejam 

mutuamente exclusivas, uma vez que os aspetos que estas encerram são interdependentes. 

Porém, a organização das mesmas emerge do discurso dos entrevistados e, neste caso 

específico, a perspetiva de coping comportamental surgiu, em detrimento da emocional. 

De destacar ainda que muitos participantes fizeram questão de frisar que, apesar do 

apoio recebido por estas entidades, o principal recurso de que dispõem é, em última 

instância, o do casal, enfatizando a postura ativa que assumem nestas questões (“Quer 

dizer, os nossos apoios é aquilo que a gente… é o fruto do nosso trabalho.” – 41M; “Todo 

os apoios, nós é que os procuramos” – 32M). Este resultado é concordante com as 

conclusões de Matias e colaboradores (2010) relativamente à proatividade das famílias 

portuguesas no processo de conciliação. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusão e considerações finais 

Este capítulo pretende destacar alguns resultados, integrando-os com as questões de 

investigação. Posteriormente será apresentada uma reflexão acerca das limitações do 

presente estudo, seguida das sugestões para futuras investigações. 

 

1. Como vivem os casais a articulação das exigências do trabalho e da família? 

O trabalho e a família são dois domínios salientes para a maioria dos participantes. 

Ainda que destaquem a relevância do papel parental (e, em muitos casos, do conjugal), os 

casais mostram-se também fortemente comprometidos com o trabalho (o que pode ser 

inferido, por exemplo, pelo esforço que fazem no sentido de evitar o absentismo, mesmo 

em situações de doença dos filhos). 

Apesar da importância atribuída aos dois contextos, persiste nos casais o ideal da 

segmentação. De um modo geral, os participantes consideram que não devem trazer 

questões do trabalho para casa, nem o contrário. Não obstante, as duas esferas tendem a 

interpenetrar-se, verificando-se com frequência situações de spillover (negativo e positivo) 

em ambas as direções. O mais comum é o spillover negativo do trabalho para a família. 

Assim, o afeto negativo estabelecido no trabalho, bem como o cansaço decorrente das 

experiências profissionais tendem a ser transferidos para a família, dificultando o 

envolvimento dos participantes na vida familiar. Os discursos refletem muitas vezes a 

perceção de falta de tempo para a família, decorrente das exigências profissionais, questão 

que surge frequentemente associada a sentimentos de culpabilidade. 

 

2. Que estratégias usam os casais na articulação das esferas do trabalho e da família? 

 As estratégias identificadas parecem associar-se a diferentes tipos de coping. 

Assim, os participantes referem o recurso ao coping cognitivo, que envolve a 

desdramatização, os pensamentos positivos, a centração no presente, a focalização no 

trabalho e o planeamento e organização. Por outro lado, o coping emocional parece ter um 

lugar importante, sendo que os participantes recorrem à fé, e utilizam outras estratégias 

como a calma ou paciência, a persistência, e a focalização na família (associada à 

disponibilidade emocional para a mesma). Os participantes referem ainda apoios sociais, 

nomeadamente a ajuda da família alargada e apoios decorrentes da contratação de 

terceiros. Podemos associar estes apoios ao coping comportamental, uma vez que os 
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entrevistados destacam o seu papel ativo na procura de ajuda. Por fim, algumas das 

estratégias têm relação com a intimidade, e serão sumarizadas ulteriormente. Neste ponto 

destacamos apenas o conceito de equipa, subjacente aos discursos recolhidos, que parece 

incluir tanto a dimensão da intimidade como a da funcionalidade. De facto, verifica-se uma 

divisão do trabalho doméstico pelos dois elementos do casal, ainda que as 

responsabilidades continuem a ser principalmente atribuídas às mulheres. Porém, parece 

existir uma atenção dos homens em relação à sobrecarga das companheiras, sendo que 

tentam “aliviá-las” em momentos de maior dificuldade e conflito. Na parentalidade, a 

divisão das tarefas é descrita como sendo mais equitativa. 

 

3. De que forma mudam (ou permanecem) as dificuldades ao longo do tempo? 

 De acordo com as narrativas, as exigências acrescem com a parentalidade mas, 

apesar disso, esta transição é percecionada como positiva. Deste modo, os casais parecem 

adaptar-se ao novo estatuto, integrando-o na equação da conciliação, pesem embora as 

alterações notadas ao nível da relação conjugal. Este resultado é congruente com a 

literatura, que define que o conflito e o enriquecimento são constructos que podem 

coexistir. 

 

4. Como conseguem os casais manter a proximidade emocional no dia-a-dia? 

 O dia-a-dia dos casais apresenta, de facto, marcadas dificuldades, que interferem 

com a vida familiar e, em especial, com a relação conjugal. A própria transição para a 

parentalidade parece implicar, na maioria dos casos, uma alteração da vivência da 

conjugalidade. O estabelecimento de limites e fronteiras entre subsistemas nem sempre é 

evidente, e o tempo e o espaço do casal são por vezes intersetados pela parentalidade. A 

sexualidade é um dos aspetos afetados. Na manutenção da proximidade, destaca-se a 

importância dos rituais familiares, que assumem especificidades diferentes nas várias 

famílias. 

 

5. Qual o espaço da intimidade na articulação das esferas do trabalho e da família? 

 Como visto, algumas das estratégias identificadas para a conciliação do trabalho e 

da família associam-se a dimensões da intimidade. Assim, o respeito pelo outro, a atenção 

ao outro e a autenticidade são identificadas como características fundamentais para a 

gestão dos vários papéis na vida dos indivíduos. Os entrevistados referem ainda a procura 

de proximidade em relação ao parceiro amoroso, nomeadamente através da criação de 
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momentos para o casal, e também através diálogo (a que recorrem para resolução de 

questões práticas do quotidiano, mas também como meio de self-disclosure). Alguns 

participantes abordam mesmo a importância da construção de uma identidade que envolva 

o “nós”. De facto, a relação conjugal parece ser frequentemente sentida como base segura, 

facilitadora da exploração dos vários papéis, nomeadamente no meio laboral. Por outro 

lado, a o parceiro amoroso parece surgir como porto seguro perante situações adversas no 

trabalho, assim como noutras dimensões da vida.  

 

Limitações e pistas para futuras investigações 

  

 Este estudo qualitativo de caráter exploratório permitiu dar voz aos casais, num 

exercício de reflexão acerca das suas experiências e dinâmicas de conciliação. Como 

referimos, as opções metodológicas prenderam-se com o objetivo de alargar o leque de 

conhecimento acerca da temática, favorecendo a emergência de novos conceitos. Destaca-

se a contemplação de uma perspetiva diádica, fundamental na compreensão das histórias 

de conciliação entre diferentes contextos que são, no fundo, vividas a dois. 

 Porém, podem ser identificadas algumas limitações ao estudo. Ao contrário do que 

seria desejável num estudo qualitativo, a saturação dos dados não foi garantida. Assim, 

acreditamos que as histórias descritas não descrevem a totalidade de vivências possíveis e 

estamos conscientes de que uma recolha de dados mais exaustiva poderia levantar 

experiências qualitativamente diferentes das que aqui são apresentadas. 

 De destacar ainda a possibilidade de viés do entrevistador, apesar da tentativa de 

adoção de uma postura neutra. Para além deste aspeto, importa referir que durante algumas 

entrevistas se imprimiu alguma rigidez ao guião, contrariamente ao que seria esperado 

numa entrevista semiestruturada. 

Por outro lado, o processo de tratamento dos dados não é imparcial. Apesar do 

esforço efetuado no sentido do rigor na representação fiável das perceções dos 

entrevistados, os esquemas interpretativos não são livres de preconceitos e de influências 

da grelha de leitura prévia do investigador. Esta é uma interpretação possível das histórias 

recolhidas, que não pretende reunir todas as leituras possíveis, e que não é passível de ser 

generalizada. Não obstante, a informação recolhida poderá contribuir para o desenho de 

novas investigações sobre o tema. 
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Tendo em conta o crescente número de núcleos familiares monoparentais e também 

de casais sem filhos verificado no atual contexto português
3
, poderá ser importante 

investigar as dinâmicas de conciliação também nestas famílias. Por outro lado, no presente 

estudo todos os participantes estavam empregados. Considerando a elevada taxa de 

desemprego ao nível nacional, seria interessante perceber que dinâmicas assumem as 

famílias quando um dos elementos do casal, ou ambos, enfrentam situações de 

desemprego. 

Seria ainda pertinente um estudo quantitativo, com uma amostra significativa da 

população, que procurasse perceber os processos através dos quais a intimidade poderá 

conduzir a dinâmicas de conciliação satisfatória do trabalho e família. Este poderá ser 

inclusivamente um dado importante para a prática clínica, na medida em que reforça a 

importância da intervenção ao nível das questões afetivas em detrimento das mais 

instrumentais. 

Finalmente, numa perspetiva sociopolítica, conclui-se acerca da importância da 

criação de apoios institucionais às famílias, que permitam uma articulação mais eficaz, sem 

prejuízo de dimensões essenciais como o tempo familiar (tantas vezes referido pelos 

participantes). À semelhança das opções adotadas noutros países, a solução poderia passar 

pela flexibilização do horário de trabalho e pela implementação de apoios mais efetivos ao 

exercício da parentalidade. Deste modo, os casais poderiam sentir um menor peso da 

responsabilidade da conciliação e eventualmente viver a multiplicidade de papéis em pleno 

e sem experiências de culpabilidade. 

 

                                                           
3
 A dimensão média das famílias decresceu em 2011 para 2,6 (em 2001, registava-se um número médio de 

2,8). Assim, em 2011 o número de núcleos familiares “casal com filhos” era de 1 614 290, menor que em 

2001, altura em que se contavam 1 740 522. Por sua vez, aumentaram os núcleos monoparentais (com 

destaque para os constituídos por mães e filhos, em detrimento dos constituídos por pai e filhos) e também os 

dos casais sem filhos (INE, 2012). 
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ANEXO 1 – Quadro-síntese de caracterização da amostra 

Código 

sujeito 
Idade Profissão Escolaridade 

Agregado 

familiar 

Idades 

filhos 

Tempo 

coabitação 

(anos) 

Tempo 

relação 

(anos) 

11F 31 Professora Licenciatura 
Casal, 3 

filhos 

4 anos/ 

1 ano, 9m/ 

17 anos 

6 7 
12M 37 Comercial 9º ano 

21F 41 Professora Licenciatura 
Casal, 1 

filho 
2 anos, 6m 5 6 

22M 33 
Responsável de 

armazém 
9º ano 

31F 34 Professora Licenciatura Casal, 2 

filhas 

2 anos/ 

6 anos 
9 12 

32M 36 Professor Pós-graduação 

41M 38 
Bombeiro 

sapador 
Licenciatura Casal, 1 

filho 
1 ano, 7m 5 5 

42F 33 Professora 9º ano 

51F 36 
Funcionária 

pública 
Licenciatura Casal, 1 

filha 
4 anos, 8m 7 16 

52M 36 Comercial 12º ano 

61F 36 Farmacêutica Licenciatura 
Casal, 3 

filhos 

4 anos/ 

8 anos/ 

8 anos 

10 15 
62M 34 Professor Licenciatura 

71M 40 
Funcionário 

público 
Licenciatura 

Casal, 2 

filhos 

6 anos/ 

12 anos 
15 18 

72F 38 
Educadora de 

infância 
Licenciatura 

81F 32 Pintora de móveis 9º ano 
Casal, 

filha 
4 anos 10 15 

82M 36 
Manipulador de 

poliéster 
12º ano 
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ANEXO 2 – Folha de consentimento informado 

 

Projeto de Investigação 

 

A presente entrevista insere-se numa investigação no âmbito do Mestrado Integrado 

em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto, e tem como objetivo explorar o modo como os casais sentem e se posicionam 

relativamente à articulação dos vários papéis que assumem no quotidiano, nomeadamente 

nas áreas familiar e profissional.  

A sua participação é voluntária, podendo optar por desistir a qualquer momento da 

entrevista. A colaboração é ainda confidencial, pelo que serão omitidas todas as 

informações que possam identificar os participantes. 

Os investigadores comprometem-se a utilizar a informação recolhida unicamente 

para fins de investigação científica. Para efeitos de registo fidedigno das informações 

transmitidas pelos participantes, é solicitada a gravação em áudio das entrevistas. 

 

Responsáveis pela investigação: 

Mariana Mendonça 

Profª. Drª. Paula Mena Matos 

 

  

Consentimento Informado 

Eu, __________________________________, declaro ter conhecimento dos objetivos da 

investigação e aceito participar nesta entrevista, permitindo a gravação em áudio da 

mesma. 
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ANEXO 2 – Guião da entrevista (e dimensões de estudo) 

Introdução 

Hoje em dia os casais deparam-se com muitas exigências, uma vez que assumem 

várias responsabilidades, tanto ao nível familiar, como profissional. O objetivo desta 

entrevista é perceber quais as dificuldades que existem na conciliação destas 

responsabilidades, e também os aspetos bons que delas se retiram. 

Assim, gostava que me falasse um pouco acerca da sua experiência nesta fase da 

sua vida, abordando a sua relação com o/a seu/sua marido/mulher, com o(s) seu(s) filho(s) 

e também a sua relação com o trabalho. 

1. Vamos iniciar com algumas questões sobre o trabalho. 

a. Há quanto tempo tem este trabalho? Como o arranjou? [Explorar o 

enquadramento do trabalho na vida do sujeito ao longo do tempo. Perceber qual o 

nível de identificação do indivíduo com o trabalho, e quais os significados do mesmo.] 

b.  Gostaria de me descrever o seu trabalho? Fale-me um pouco do que faz. Costuma 

levar trabalho para casa? Como é o ambiente no seu trabalho? [Perceber quais as 

características do trabalho, e em que medida este é facilitador da conciliação ou, por 

outro lado, propulsor do conflito na gestão dos múltiplos papéis. Perceber a relação 

do indivíduo com o trabalho, com a entidade empregadora e com os colegas.] 

c. Imagine que o seu filho adoece. Como resolvem a situação? [Perceber como se 

articulam perante um acontecimento inesperado na família. Permite também 

explorar as questões da flexibilidade laboral. Explorar a interferência família-

trabalho.] 

d. Em que medida está satisfeito está com a sua vida profissional? Porquê? Sente que 

o seu trabalho é recompensado? [Perceber qual a relação do indivíduo com o trabalho. 

Identificar as perceções do mesmo acerca da sua valorização profissional.] 

e. Se pudesse, o que alteraria no seu trabalho? [Identificar as insatisfações e os 

aspetos que são vistos como problemas pelo indivíduo.] 

f. O que significa o trabalho para si? O que lhe traz?  [Perceber qual a importância 

do trabalho na definição de identidade. Será este um mero meio de subsistência ou 

está, por outro lado, associado questões de realização pessoal e profissional?] 
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g. Como é o trabalho do/a seu/sua marido/mulher? Costumam falar do trabalho? 

[Identificar a perceção que o indivíduo tem sobre papel profissional do cônjuge. 

Perceber o apoio de cada elemento do casal em relação ao trabalho do outro.] 

h. Imagine que, por algum motivo, lhe é pedido que fique mais algumas horas no 

trabalho. Como procede? [Perceber a articulação do casal. Explorar a permeabilidade 

entre as esferas profissional e familiar.]  

i. Imaginando que um de vocês perdia o emprego, como seria? [Perceber se esta é 

uma possibilidade antecipada pelos indivíduos. Identificar possíveis ansiedades 

associadas à possibilidade de desemprego. Perceber quais os recursos do casal para 

lidar com eventuais dificuldades, reais ou hipotéticas.] 

 

2. Agora gostaria que pensasse um pouco sobre a sua vida familiar. 

a. Fale-me um pouco dos seus filhos. [Perceber as satisfações e exigências 

associadas ao papel parental e as especificidades das próprias crianças. Tentar 

perceber que impacto têm estas características no quotidiano do indivíduo.] 

b. Em que medida está satisfeito está enquanto mãe/pai? Gostaria que algo fosse 

diferente? [Perceber a satisfação associada ao papel parental. Identificar eventuais 

constrangimentos associados ao mesmo.] 

c. Como era a vida em casal antes do nascimento do(s) filho(s)? O que mudou? 

[Perceber como foi vivida pelo casal a transição para a parentalidade.] 

d. Imagine o fim de um dia normal de trabalho… Gostava de me descrever como é 

quando chega a casa? E se for fim-de-semana? [Pedir para identificar o que faz cada um 

dos membros do agregado familiar, de forma a identificar as dinâmicas familiares.] 

e. Alguma vez sente dificuldade em desligar do trabalho? Fale-me um pouco disso. 

[Identificar alguns aspetos de interferência trabalho-família]. 

f. O que significam para si os seus filhos e o/a seu/sua marido/mulher? [Perceber 

qual a importância dos papéis parental e conjugal. Perceber se estes se distinguem ou 

se existe uma elevada permeabilidade das fronteiras e/ou se um se sobrepõe 

claramente ao outro.] 

g. Que sonhos tem para si enquanto indivíduo, para a sua família e para a sua relação 

amorosa? [Identificar os objetivos de vida do sujeito para si e para as suas figuras de 

referência.] 

h. Que valores gostaria de passar aos seus filhos? [Perceber quais os valores mais 

significativos para os indivíduos.] 
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3. Sente que a sua vida familiar e/ou profissional tem mudado ao longo do tempo? Em 

que medida? [Perceber quais as mudanças identificadas pelo indivíduo, 

nomeadamente as associadas à transição para a parentalidade.] 

 

4. Centrando-nos agora na sua relação conjugal, 

a. Fale-me do seu casamento… Identifica mudanças na relação desde o início? Em 

que aspetos? [Perceber a história conjugal, analisar as mudanças ao longo do tempo.] 

b. Como é o/a seu/sua marido/mulher? [Explorar a perceção do indivíduo sobre o 

cônjuge, perceber o modo como o relato é feito, eventualmente identificando padrões 

de vinculação.] 

c. De que forma está satisfeito com a sua relação conjugal? [Perceber se, 

independentemente das questões associadas à intimidade, o sujeito vê a relação como 

satisfatória.] 

d. Costuma conversar sobre as dificuldades com o/a seu/sua companheiro/a? 

Costumam conversar sobre o modo como se sentem? Costumam elogiar-se? [Identificar 

padrões comunicacionais, perceber se estes são entendidos como satisfatórios para o 

indivíduo. Analisar dimensões inerentes à intimidade, como o self disclosure, a 

validação do outro e a compreensão mútua.] 

e. Considera que a sua relação conjugal contribui em algum aspeto para lidar com as 

exigências do dia-a-dia? Em que medida? [Explorar aspetos inerentes à conjugalidade e 

à intimidade, nomeadamente a demonstração de afeto, a existência de momentos de 

partilha. Perceber se os indivíduos valorizam a intimidade como atenuante das 

responsabilidades e eventuais conflitos do quotidiano.] 

f. Quais são as principais preocupações do/a seu/sua companheiro/a? Como responde 

a estas preocupações? [Explorar a perceção do indivíduo em relação à sua 

disponibilidade emocional e prestação de apoio ao cônjuge. Analisar a capacidade de 

cuidar do outro.]  

g. Quais são os principais apoios que têm para lidar com as responsabilidades do dia-

a-dia? [Perceber de que recursos dispõe o casal: E.g. familiares próximos que auxiliem 

nas tarefas, ou outros.] 

h. Como é que os dois equilibram as exigências do trabalho e da família? O que faz 

cada um? Que “receitas” daria a outros casais para lidarem com as responsabilidades? 

[Perceber que estratégias usam enquanto casal, e em que medida consideram que 
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estas são adaptadas e úteis. Explorar o modo mais ou menos natural e satisfatório 

como esta gestão é realizada. Identificar eventuais apoios e recursos do casal. 

Perceber se o casal funciona como “equipa” ou se existem divergências marcadas 

neste domínio.] 

 

5. Se fosse possível, o que mudaria na sua vida? [Explorar sonhos e capacidade de 

criar projetos. Perceber quais as áreas menos satisfatórias apontadas pelos sujeitos.] 
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