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RESUMO 

 

A expressão sentido do trabalho (ST) existe há, pelo menos, três décadas e já foi explorada 

por diversas pesquisas, inclusive com o desenvolvimento de instrumentos para sua mensuração. 

Entretanto, ainda existem muitas controvérsias e diferentes interpretações entre os autores que 

decidem abordar este tema, tanto no que diz respeito ao conceito, como no método de investigação. 

Por isso, este estudo se propôs a fazer um levantamento bibliográfico das produções nacionais e 

internacionais dos últimos seis anos (2004 a 2009) com a intenção de apresentar como o constructo 

de ST tem sido abordado no campo da Psicologia. Para a pesquisa nacional utilizou-se a Biblioteca 

Virtual da Psicologia (BVS-Psi) e para a pesquisa internacional foi utilizado o portal de Periódicos 

da CAPES - ISI Web of Knowledge e ABSCO. Os resultados gerais, considerando as pesquisas 

nacionais e internacionais, mostraram que a maioria dos estudos empregou o método de pesquisa 

qualitativa (21), em detrimento do estudo teórico (10), quantitativo (2) e misto (2). Além disso, 

pode-se verificar que os grupos investigados foram bastante diversificados, como por exemplo, 

trabalhadores operacionais, cooperativados, autônomos, estudantes, imigrantes e executivos. Entre 

as referências teóricas mais utilizadas se destacam: o Grupo MOW e Estelle Morin, que abordam 

aspectos objetivos do ST; Dejours e Vygotski, focalizando aspectos subjetivos da construção dos 

sentidos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A primeira relação com a expressão sentido do trabalho (ST) aparece nas bases científicas 

brasileiras em 1994, com o artigo de Cecília Whitaker Bergamini sobre liderança e administração 

do sentido das tarefas executadas pela sua equipe. Antes disso, porém sua criação é atribuída aos 

psicólogos norte-americanos Hackman (Universidade de Yale) e Oldham (Universidade de 

Illinois) em artigo publicado no Journal of Apllied Psychology no ano de 1975. Controversamente, 

a primeira ocorrência sobre o assunto, postada nas bases de dados internacionais, é de Terrell 

(1957) intitulada: “The Meaning of Work and Retirement” e trata-se de uma resenha do livro dos 

autores publicada em 1954 pela Universidade de Chicago, EUA.  

A incongruência quanto à origem do termo é só o começo de uma série de informações 

desencontradas. Ao longo do tempo, foram construídas diferentes maneiras de utilização e 

entendimento deste conceito por diversas áreas do conhecimento que permanecem até hoje. 

Portanto, com vistas a contribuir com futuras pesquisas sobre o sentido do trabalho (ST), este 

artigo teórico se propõe a apresentar os estudos e conceitos que circundam seu entendimento, 

principalmente, nos últimos seis anos (2004 a 2009), a partir do enfoque da Psicologia. 

Quando nos propomos a pensar no sentido de algo, independente do que seja, podemos nos 

deparar com diferentes concepções. Por exemplo, Cunha (2007), etimologicamente, define a 

palavra sentido vinda do latim sentire, ou seja, “que sente”, dos verbos sentir, experimentar, 

pressentir, conjecturar, neste caso ligado ao fenômeno da percepção. Mas o sentido, também pode 

ser nomeado de significado, ou mesmo de representação mental, de crença, de conceito ou direção. 

Ao nos deparamos com estes termos, também nos vemos diante da noção de processo implícita 

neles, e a partir daí surgem mais algumas maneiras de chamar este fenômeno, como: processo de 

significação, de subjetivação e até mesmo de rede de significações. Quando temos a expressão 

sentido do trabalho composta, outra confusão muito comum é pensar que o propósito é de se 

conhecer, simplesmente, o trabalho em suas mais variadas definições permeadas por culturas, 

momentos históricos e sociais diferentes, e não considerar a expressão completa como ocorre na 

definição de um constructo. 
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Entretanto, cabe lembrar que as pesquisas sobre ST desenvolvidas até o momento também 

estão sendo produzidas pela área da administração (Bergamini, 1994; Oliveira, 2004; Araújo & 

Sachuk, 2007; Alberton, 2008) da sociologia (Bajoit & Franssen 1997; Antunes, 1999; Dantas, 

2007), da saúde pública (Nunes, 2000) e outras. Estas publicações mostram que o tema é de 

interesse de pesquisadores de diversas áreas, e que, assim sendo, não se trata de um constructo 

exclusivo da psicologia, mas que instiga diversas áreas do conhecimento.  

Outro aspecto diz respeito à maneira de nomear o construto de ST que pode ser encontrado 

nas obras de Antunes (2000), Morin (2001) e Coutinho e Gomes (2006). Estes autores utilizam o 

termo os sentidos do trabalho, referindo-se a ele no plural. Esta diferença parece estar associada à 

variedade de dimensões que o trabalho pode assumir, ou, o seu caráter dinâmico que permite 

constituir diversos sentidos. 

As mais significativas pesquisas sobre o ST surgiram na Europa no final da década de 80 por 

um grupo até hoje muito referenciado chamado Meaning of Work International Research Team - 

MOW (1987). Para este grupo o sentido do trabalho é permeado e construído dinamicamente, 

através: do seu sentido cognitivo individual, do grupo de trabalho e do social (apud Tolfo & 

Piccinini, 2007; Morin, 2001; Natividade, 2007). Referem que o mesmo está relacionado com: a 

percepção de utilidade da tarefa executada para a organização, a auto-realização, a satisfação e 

sentimento de desenvolvimento, a evolução pessoal e profissional e a liberdade que o sujeito tem 

para a realização das suas tarefas. Desta forma, estruturam o conceito de sentido do trabalho em 

12 fatores, e posteriormente, os agruparam em três dimensões principais: as crenças sobre o 

trabalho, a centralidade do trabalho na vida do sujeito e a valorização dos resultados do trabalho 

ou reconhecimento. 

Nas últimas décadas, Estelle Morin, outra pesquisadora bastante citada acerca do tema no 

Brasil e no exterior, iniciou seus trabalhos no Canadá utilizando as pesquisas realizadas pelo grupo 

MOW como referência. Para a autora, estudar os sentidos do trabalho na atualidade implica em 

considerar três vieses: o significado individual do trabalho (representações, definições e valores 

numa perspectiva subjetiva); a orientação ou direção subjetiva (o que o trabalhador procura, suas 

intenções com o trabalho) e os efeitos da coerência entre o sujeito e o trabalho (entre as suas 

expectativas, seus valores e o dia a dia das atividades no trabalho) (Morin, 2004). 

Outro autor que traz importantes contribuições sobre o assunto é Cristopher Dejours, que 

publicava suas primeiras pesquisas na França, ao mesmo tempo em que o grupo MOW se 

apresentava na Europa. Para o autor, o próprio sujeito, seus pares e a sociedade são quem atribuem 

o sentido a um trabalho e o fazem em dois aspectos: o conteúdo significativo em relação ao sujeito 

e o conteúdo significativo em relação ao objeto. Em relação ao sujeito, o conteúdo significativo do 

trabalho é constituído a partir das vivências práticas das tarefas e da significação que ele atribui à 

tarefa acabada. Em relação ao objeto, uma profissão lhe garante uma determinada posição social 
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implicitamente ligada ao posto de trabalho. O ST, desta forma, oportuniza a construção da 

identidade pessoal e social, permitindo que o trabalhador consiga se identificar, ou não, com aquilo 

que realiza e a partir do seu trabalho. Desta forma, é preciso destacar que no processo de construção 

de sentidos e significados, há um movimento contínuo de inter-relação entre sujeito e objeto que 

se atualiza e é, portanto, inacabado (Dejours, 1987).  

Sobre isso, Dejours traz a idéia de que certas profissões propiciam tarefas que carecem de 

“significação humana”, ou seja, não significa nada para a família, nem aos amigos, nem ao grupo 

social e nem ao quadro de um ideal social, altruísta, humanista e político. O autor observou no 

trabalho de operários da construção civil e escriturários de um serviço de contabilidade que estes, 

muitas vezes, não conhecem as implicações do seu trabalho no funcionamento total da empresa. 

Posteriormente, o autor comenta que “executar uma tarefa sem investimento material ou afetivo 

exige a produção de esforço e de vontade, em outras circunstâncias suportada pelo jogo da 

motivação e do desejo” (Dejours, 1992, p.49).  

 

MÉTODO 

 

O primeiro passo da pesquisa foi o da escolha das bases de dados nacional e internacional 

que oferecessem resultados consistentes e atualizados no campo da Psicologia. Para tanto, foram 

consultados outros artigos teóricos e conferidas informações disponíveis na internet sobre o 

método e os indexadores de diferentes fontes de busca científica. Por fim, foram eleitas a Base de 

Dados em Psicologia (BVS–Psi) para a pesquisa nacional e, no portal de periódicos da CAPES, 

optou-se pelas bases ISI Web of Knowledge e, ABSCO, para a pesquisa internacional. O critério 

de escolha destas bases ocorreu por serem consideradas as mais abrangentes entre as disponíveis 

até o momento e por agregarem fontes consistentes de dados científicos. 

A BVS-Psi faz a indexação de teses, monografias, textos didáticos, Index Psi Livros, Lilacs, 

PEPSIC e Scielo, e permite realizar serviços de comutação e consulta a catálogos de periódicos 

nacionais. Um filtro foi utilizado para selecionar apenas as publicações postadas no período de 

2004 a 2009. Os resultados para o Google Acadêmico foram desconsiderados por reunirem tanto 

dados científicos como não científicos, que culminaram em um número inviável de referências a 

serem analisadas (883.000 resultados) e porque grande parte dos artigos localizados neste 

indexador também foi encontrada nas outras bases. Os descritores utilizados nesta pesquisa foram: 

significado e sentido do trabalho, assim também foram automaticamente relacionados os mesmos 

termos no plural.  

Quanto à pesquisa internacional, no portal da CAPES – a ISI Web of Knowledge reúne bases 

de dados de diversos países com milhares de artigos, jornais científicos, livros, séries, relatórios, 

conferências sobre diversas áreas do conhecimento e outros. Entre as bases de dados que 
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disponibilizam dados relacionados ao campo da Psicologia no portal estão: Web of Science, Science 

Citation Index Expanded TM /SCI TM Expanded, Social Science Citation Index – SSCI,Conference 

Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities /CPCI-SSH, Current Contents 

Connect, MEDLINE, Journal Citation Records e Global Health. O termo utilizado na busca dos 

dados foi “meaning of work”, entre aspas, e reuniu inicialmente um número muito grande de 

resultados genéricos. Por isso, os dados também foram filtrados para o campo da Psicologia 

excluindo outras áreas do conhecimento, bem como foram selecionados somente os artigos 

considerados pela base de dados como científicos.  

A pesquisa internacional ABSCO também foi realizada utilizando a expressão meaning of 

work completa. A ABCO reúne 17 bases de dados diferentes que podem ser selecionadas pelo 

pesquisador a partir do seu objetivo. Neste caso, sete bases foram selecionadas de acordo com o 

tema desta pesquisa, entre elas: Academic Search Premier, CINAHL With Full Text, SocINDEX 

With Full Text, Regional Business News, Business Source Complete, Academic Search Complete 

e MEDLINE With Full Text. 

Diante dos resultados obtidos inicialmente, que reuniram um grande número de referências 

às quais não apresentavam uma relação entre os termos pesquisados, percebeu-se a necessidade de 

selecionar o material através da análise dos títulos e, em alguns casos, também dos resumos. Esta 

análise foi feita através da leitura de todos os títulos e a seleção daqueles que, inicialmente, 

pareciam ter relação com o assunto pesquisado. Todos os artigos que continham a expressão 

completa no título foram selecionados. Em seguida, caso ainda restasse dúvida quanto à pertinência 

dos artigos, os resumos eram lidos e eliminados aqueles que não atendiam ao objetivo deste estudo. 

Um exemplo disso está no caso do artigo intitulado: “O significado e o sentido do trabalho de 

conclusão de curso para os alunos de psicologia” (Magnani, 2006), que não trata da expressão ST 

referenciada no objetivo do presente trabalho. 

Para todos os casos, somente foram considerados os artigos que permitiram o acesso aos 

textos completos, portanto foram eliminadas todas as referências relacionadas que não puderam 

ser acessadas através da própria base ou diretamente no periódico. Explica-se que assim que os 

artigos eram considerados relacionados com o tema e selecionados, a busca pela localização do 

texto completo era realizada no próprio periódico onde fora publicado. Caso não se obtivesse êxito, 

o título também era lançado no Google Acadêmico já que, em alguns casos, as referências estavam 

disponíveis em outras fontes. Aqueles artigos que se repetiam nos resultados de mais de uma base 

de dados foram considerados somente na sua primeira aparição e, portanto não foram repetidos nas 

tabelas apresentadas. 

Para encontrar os dados de teses e dissertações realizou-se uma pesquisa no Banco de teses 

da Capes (http://servicos.capes.gov.br/capesdw/Teses.do) considerando o assunto “Sentido do 

Trabalho” nas bases nacionais e “meaning of work” nas internacionais. Cada pesquisa foi realizada 
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separadamente. No caso da nacional, a pesquisa foi produzida em teses e dissertações 

separadamente, conforme opção do portal. Em seguida também os anos base foram consultados 

individualmente de: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. A partir do número total de documentos 

relacionados fez-se a seleção daqueles que continham a expressão exata no título. Com os 

resultados desta seleção foi necessário buscar em cada Instituição de Pesquisa o conteúdo completo 

dos documentos, os quais foram salvos.  Os documentos não disponíveis não foram considerados 

neste estudo. 

Para a pesquisa internacional, também se utilizou o portal da Capes entrando em cada um dos 

quatro bancos de dados disponíveis nos sites (www.cybertesis.net/, www.dissonline.de/index.htm, 

http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php, www.phddata.org/search.php). Os critérios de seleção 

das teses e dissertações internacionais foram os mesmos das nacionais, inicialmente pelo título e, 

depois, pelo acesso ao documento completo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pesquisa nacional brasileira 

Para apresentação e discussão dos resultados, as referências encontradas foram separadas em 

artigos teóricos e empíricos, sendo que os empíricos foram, posteriormente, classificados em 

quantitativos e qualitativos, conforme as Tabelas 1, 2, 3 e 4. Este critério de apresentação foi 

utilizado tanto na pesquisa nacional quanto na internacional. Uma última tabela reúne as teses e 

dissertações encontradas na pesquisa (Tabela 5). 

Os artigos foram considerados teóricos quando se tratava de revisões da literatura, estado da 

arte ou pesquisas bibliográficas. Quanto aos artigos empíricos, estes deveriam apresentar uma 

pesquisa aplicada de natureza quantitativa ou qualitativa. Os estudos qualitativos são aqueles que 

utilizam como métodos, por exemplo: estudos de caso, análise de documentos, pesquisa-ação, 

pesquisa de campo, experimento qualitativo ou avaliação qualitativa. Como instrumentos de coleta 

de dados, geralmente, utilizam as entrevistas semi-dirigidas, os grupos focais ou a observação. 

(Günther, 2006). Já os estudos quantitativos trazem relações de causa-efeito, são positivistas, 

tratam os dados estatisticamente e utilizam um grande número de sujeitos na coleta dos dados 

(Turato, 2005). 

O resultado inicial da pesquisa nacional para os descritores significado e sentido do trabalho 

apresentou 63 resultados para Bases de Dados Bibliográficas, (lembrando que os resultados do 

Google Acadêmico foram desconsiderados neste caso). Para Textos Completos inicialmente 

totalizaram-se 36 estudos. De todos estes resultados, somente 16 artigos foram considerados 

relacionados ao tema pesquisado. Destes, cinco são teóricos, nove são empíricos qualitativos, um 

quantitativo e um misto - quantitativo e qualitativo. 
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TABELA 1 

Artigos teóricos nacionais sobre ST (2004-2009) 

Nº Autores Título Ano Fonte 

1 Zanella Atividade, Significação e Constituição do Sujeito: 

Considerações à Luz da Psicologia Histórico-

Cultural 

2004 Psicologia em 

Estudo 

2 Ribeiro e 

Léda 

O Significado do Trabalho em Tempos de 

Reestruturação Produtiva 

2004 Estudos e Pesquisas 

em Psicologia 

3 Tolfo e 

Piccinini 

Sentidos e Significados do Trabalho: Explorando 

Conceitos, Variáveis e Estudos Empíricos 

Brasileiros 

2007 Psicologia & 

Sociedade  

4 Araújo e 

Sachuk 

Os Sentidos do Trabalho e suas Implicações na 

Formação dos Indivíduos Inseridos nas Organizações 

Contemporâneas 

2007 Revista de Gestão 

USP  

5 Dantas Os Significados do Trabalho: Produção de Valores 

como Produção Semiótica no Capitalismo 

Informacional 

2007 Revista Trabalho, 

Educação e Saúde 

 

O artigo mais antigo citado nesta revisão (Tabela 1) é de Zanella (2004). Apesar de não haver 

uma clara abordagem ao ST, as contribuições do estudo ao delineamento do constructo justificam 

sua seleção. Neste, a autora explica que o sujeito pode dar significados diversos ao que lhe foi 

apresentado socialmente, porém estas possibilidades pensadas por ele estão circunscritas ao 

contexto social e histórico que vivencia. Ou seja, ele vai se constituindo enquanto ser único, com 

uma identidade pessoal e profissional, mas por critérios de igualdade e desigualdade com as outras 

pessoas e com a cultura em que está inserido. Portanto, as significações que o sujeito constrói ao 

longo de sua história se transformam continuamente, mediadas pelas relações sociais.   

Entre os artigos teóricos destaca-se a revisão nacional realizada por Tolfo e Piccinini (2007), 

na qual concluíram que o fenômeno de atribuir sentidos e significados ao trabalho trata de um 

construto psicológico multidimensional e dinâmico, e que resulta da interação entre variáveis 

pessoais e sociais relacionadas ao trabalho. Sobre esse aspecto, as autoras constataram que ambos, 

sentido e significado, são produzidos através da experiência concreta dos sujeitos no seu ambiente 

de trabalho. Ou seja, os significados são os conceitos que são construídos coletivamente em um 

determinado contexto histórico, econômico e social. Já os sentidos são produções individuais, 

apreensões pessoais dos significados coletivos e são resultados provisórios das experiências do 

dia-a-dia.  

O embasamento bibliográfico utilizado pelos artigos teóricos nacionais sobre ST reuniu, 

basicamente, autores como: Vygotski, Marx e Engels, Estelle Morin (apud Zanella, 2004); 

Bauman, Albornoz, Dejours, Antunes (apud Ribeiro e Léda, 2004); Naville, Umberto Eco, Marx, 

Bateson, Bourdieu (apud Dantas, 2007); Rubano e Moroz, Borges, Marx, De Masi, Malvezzi (apud 
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Araújo e Sachuk, 2007) grupo MOW, Estelle Morin, Antunes (apud Piccinini e Tolfo), entre 

outros. Com isto, pode-se afirmar que existe uma variedade de opções teóricas que podem 

contribuir no delineamento do constructo de ST atualmente. Apesar disso, estes autores partem de 

pressupostos bastante divergentes em relação ao conceito de trabalho.  

O que, por exemplo, pode dificultar esta construção é que autores do grupo MOW empregam 

um entendimento linear do conceito, de causa-efeito, enquanto que Dejours utiliza o viés da 

psicodinâmica do trabalho. Ou seja, Dejours acrescenta variáveis complexas e dinâmicas como, 

por exemplo, os processos de subjetivação e do coletivo, que não seguem a lógica proposta pelos 

outros autores. Além disso, Dejours pressupõe a existência e a influência de aspectos inconscientes, 

enquanto que os demais trabalham somente com o conteúdo consciente e verbalizado pelos 

sujeitos.  

A maior quantidade de resultados obtidos nas bases de dados nacionais trata de artigos 

empíricos qualitativos, conforme Tabela 2. Este fato pode mostrar uma tendência da pesquisa 

nacional sobre o tema que pareceu ganhar fôlego em 2007, quando um número maior de 

publicações foi encontrado.  Além disso, ao consultar os métodos empregados nestes estudos, 

pode-se observar que a maioria utiliza entrevistas semi-estruturadas como instrumento na coleta 

dos dados. 

 

 

TABELA 2 

Artigos empíricos qualitativos das nas bases nacionais sobre ST (2004 -2009) 

Nº Autores Título Ano Fonte 

1 Oliveira, Piccinini, 

Fontoura e Schweig 

Buscando o Sentido do Trabalho 2004 Anais EnAMPAD 

2 Vieira & Lima Do Sacrifício ao Sacro Ofício: um 

Modelo para Compreensão do 

Significado do Trabalho 

2005 Anais, EnAMPAD 

3 Cimbalista Sufrimiento: los Significados Adversos 

de las Condiciones de Trabajo en el 

Sistema de Producción Flexible 

2007 Revista da Universidad 

de Psychologia de 

Bogotá  

4 Morin, Tonelli, & 

Pliopas 

O Trabalho e seus Sentidos 2007 Psicologia & Sociedade  

5 Fonseca & Santos Tecnologias da Informação e Cuidado 

Hospitalar: Reflexões sobre o Sentido do 

Trabalho 

2007 Ciências e Saúde 

Coletiva 

6 Diogo & Maheirie  De Balde e Vassoura na Mão: Os 

Sentidos que Mulheres Serventes de 

Limpeza Atribuem aos Seus Trabalhos.  

 Revista Mal-estar e 

Subjetividade 

7 Oliveira O Conteúdo Significativo do Trabalho: 

Um Estudo sobre Recompensas 

2007 Anais XXX Intercom 
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http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ciênc.%20saúde%20coletiva
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ciênc.%20saúde%20coletiva
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Simbólicas e Insatisfações no Ambiente 

Organizacional de Um Jornal Impresso 

8 Domínguez Jóvenes, Políticas de Empleo y 

Subjetividad: Uma Mirada a los Nuevos 

Programas de Inserción Laboral para 

Jóvenes Cubanos a través del Sentido del 

Trabajo 

2008 Revista Argentina de 

Sociologia   

9 Chalfin e Coutinho Os Sentidos do Trabalho para Sujeitos  

Inseridos em “Empreendimentos 

Solidários” 

2008 Psicologia em Estudo 

 

Entre os grupos pesquisados nestes estudos (Tabela 2) estão: profissionais-estudantes de pós-

graduação, lato-sensu (Oliveira et. al., 2004); indivíduos com diferentes vínculos trabalhistas - com 

e sem carteira assinada, autônomos, donas de casa e religiosos  (Vieira e Lima, 2006); trabalhadores 

de chão de fábrica de montadoras de veículos e fábricas de autopeças (Cimbalista, 2007); jovens 

executivos brasileiros (Morin, Tonelli & Pliopas, 2007); enfermeiras (Fonseca & Santos, 2007); 

mulheres serventes de limpeza (Diogo & Maheirie, 2007); repórteres de um jornal impresso 

(Oliveira, 2007) jovens vinculados a dois programas cubanos de inserção laboral (Dominguéz, 

2008) e jovens trabalhadores de uma cooperativa de serviços gerais (Chalfim & Coutinho, 2008). 

Como exemplo dos artigos qualitativos, citamos o estudo de Lima e Vieira (2006) que 

entrevistou 24 trabalhadores da região metropolitana de Belo Horizonte, MG, com idade entre 30 

e 55 anos, com diferentes vínculos trabalhistas e características sócio-demográficas, procurando 

investigar esta diversidade. A análise dos dados destacou a influência dos pais na formação do 

significado do trabalho, apontada como relevante em todos os participantes. Outro aspecto 

salientado foi que as condições sócio-econômicas da família de origem também interferem no 

sentido atribuído a trabalho. Por outro lado, a religião, como uma herança das pessoas com maior 

idade, foi um fator que não interferiu na formação do significado do trabalho.  

Entre os estudos que buscaram conhecer o ST para categorias de trabalhadores com menor 

renda, apresentamos o exemplo do grupo de mulheres que exercem funções de limpeza e 

conservação em uma empresa prestadora de serviços que foi o foco de um estudo de caso realizado 

na grande Florianópolis, SC (Diogo & Maheirie, 2007). Entre os resultados, percebeu-se que os 

sentidos do trabalho de limpeza são múltiplos e muitas vezes, ambivalentes. Destacaram-se 

aspectos depreciativos e desvalorizantes e o trabalho foi descrito como cansativo, mal remunerado 

e não-reconhecido socialmente. Além disso, na origem da escolha pela profissão foram 

identificados aspectos como a necessidade das profissionais terem uma renda e a sua baixa 

escolaridade, sugerindo que nestas condições elas contam com menores possibilidades de escolha 

por outra profissão (Diogo & Maheirie, 2007). 

Outro grupo de trabalhadores operacionais, também nomeados como de “chão de fábrica”, 

foi investigado na região metropolitana de Curitiba, PR. No qual trabalhadores de uma montadora 
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veículos e de uma indústria de autopeças para o setor automobilístico puderam responder a 

questões sobre o ST realizado no modelo de gestão flexível.  A pesquisadora identificou que os 

trabalhadores consentiam certos sacrifícios individuais temendo a perda do emprego, ocasionando 

sofrimento e resignação (Cimbalista, 2007). 

Dejours observa que as organizações do trabalho, visando atender os critérios do mercado 

competitivo com a regulação da qualidade e da produtividade, precisam de um trabalhador cada 

vez mais especializado. Este trabalhador executa sua parte num processo fragmentado que é 

definido no tempo, no modo de operar, nas técnicas e nos instrumentos pela própria organização 

que também avalia seu desempenho. Ele empreende esforço em cumprir as tarefas, deixando de 

lado a si mesmo e excluindo sua vontade e seus desejos. O resultado disso é a presença de grande 

sofrimento, alienação, despersonificação e a falta de ST (Dejours, 1992). 

A pesquisa nas bases nacionais apontou um único estudo quantitativo realizado com 473 

estudantes publicitários antes de obterem o primeiro emprego na área. O estudo mostrou que o 

trabalho para eles é fundamental na constituição da identidade, principalmente das mulheres. Em 

ambos os gêneros, os estudantes desta área sentem-se no direito de ter um emprego e exigem 

participar das decisões da empresa (Ruiz, Llaguno & Vázquez, 2008) 

Um único estudo nacional foi encontrado com a utilização de método misto, ou seja, 

qualitativo e quantitativo. Esta pesquisa abordou o ST para dois grupos de trabalhadores, um com 

e outro sem deficiência física, posteriormente alguns participantes foram entrevistados. O artigo 

discutiu a importância do trabalho para o desenvolvimento pessoal e profissional destas pessoas e 

listou aspectos positivos (cidadania, conciliação de interesses, finanças, relações sociais, 

valorização pessoal e valorização profissional) e aspectos negativos (desgaste físico e emocional, 

desvalorização profissional, dificuldades interpessoais, jornada de trabalho extensa e mecanização 

do trabalho). A sua conclusão foi que a condição física dos trabalhadores não exerce influência na 

percepção destes aspectos (Pereira, Del Prette & Del Prette, 2008). 

Já que a pesquisa quantitativa reuniu um número tão pequeno de referências, foi realizada 

uma nova tentativa, ampliando o período de busca para os últimos 10 anos. Neste momento, as 

publicações de uma pesquisadora tiveram destaque: Livia de Oliveira Borges. A autora produziu, 

pelo menos, quatro artigos relacionados ao sentido do trabalho (Borges, 1999; Borges & Alves 

Filho, 2001; Borges & Alves-Filho, 2003; Borges & Tamayo, 2003). 

Entre eles, está o artigo de Borges e Tamayo (2001) o qual propôs um modelo de estrutura 

cognitiva do trabalho, composto de quatro facetas: centralidade do trabalho, atributos valorativos 

(o que deve ser), atributos descritivos (o que é) e hierarquia de atributos. Baseado neste modelo, 

Borges (1999) desenvolveu, inicialmente, um questionário para avaliação do ST chamado 

Inventário de Sentido do Trabalho – IST. Mais tarde, a pesquisadora reuniu-se com outros autores 

e juntos propuseram a utilização de uma escala de mensuração sobre o ST e a Motivação, chamada 
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Inventário de Motivação e Significado do Trabalho – IMST (Borges & Tamayo, 2001), detalhado 

por Borges e Alves-Filho (2003). 

 

Pesquisa Internacional 

 

A pesquisa internacional no portal da Capes – na base de dados ISI of Knowledge - reuniu 

um total de 5.499 resultados genéricos, sendo destes, 1.211 da Psicologia e 433 publicados nos 

últimos seis anos (de 2004 a 2009). Destes somente 158 foram relacionados como artigos 

científicos. A ABSCO reuniu um total de 82 resultados. Somados, todos os resultados foram 

analisadas as 240 referências que resultaram num total de 19 artigos. Destes, cinco são teóricos, 12 

empíricos qualitativos, um empírico quantitativo e um misto. 

Entre os artigos internacionais de revisão bibliográfica (Tabela 3) encontramos diferentes 

embasamentos teóricos, da mesma maneira que foram encontrados entre os estudos brasileiros. Por 

exemplo, Magdoff (2006) apresenta uma discussão crítica acerca do trabalho, a partir das idéias de 

Marx e Engels, abordando perspectivas utópicas no futuro da sociedade inglesa, à luz de um livro 

de ficção que ficou famoso no país chamado Looking Backward de  Edward Bellamy (1988, apud 

Magdoff, 2006).  O autor não se refere ao constructo de ST, mas a alguns conceitos de autores 

como o de Adam Smith e Sócrates, e faz críticas quanto a sua importância no futuro, a partir de 

modelos econômicos como o marxismo, socialismo e capitalismo. Também com o mesmo modelo 

de escrita, o artigo de Langer (2009) explora o sentido do trabalho cristão, a partir da crítica de 

uma publicação de Miroslav Volf intituladaa The Spirit of Work que aborda a continuidade ou a 

escatologia do trabalho. Ambos os textos se distanciam do objetivo do presente artigo, já que 

abordam conceitos teológicos e sociológicos e discutem a centralidade do trabalho, mas apontam 

para outros campos e facetas passíveis de interpretação do conceito de meaning of work.  

Ainda da mesma forma, o livro de Baldry, Bain, Taylor, Hyman, Scholarios, Marks, Watson, 

Gilbert, Gall e Bunzel (2008) também discute à luz da sociologia, aspectos como o vínculo, a 

centralidade e o ST no século XXI.  Os autores observam que o ST despertou atenção de diversas 

áreas, a partir da industrialização da economia e a emergência do capitalismo. Discutem o trabalho 

como alienante e desumanizador e questionam sua verdadeira necessidade. Citam autores como 

Marx, Adam Smith e Adam Ferguson.  

Pode-se pensar, a partir dos três estudos citados acima, que é significativa a quantidade de 

publicações teóricas internacionais que abordam o ST à luz de autores da sociologia. Estes artigos 

discutem o valor e o futuro do trabalho e trazem contribuições significativas acerca do conceito 

histórico e sua função social. Entretanto, os mesmos não pretendem explorar o constructo de 

sentido do trabalho, para além da sua variável social. Com isso, a referência entre os estudos 
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teóricos encontrada nesta pesquisa que mais se aproxima do objetivo da mesma é a de Estelle 

Morin (2004).  

Estelle Morin (2004) utiliza como referência teórica, além de suas próprias publicações,  

autores como: Grupo MOW, Morse e Weiss e os brasileiros Tonelli e Ramalho. Neste artigo 

(Morin, 2004), a autora propõe seis fatores que caracterizam um trabalho significativo: que ele 

tenha um propósito social, seja moralmente correto, proporcione desenvolvimento pessoal e êxito, 

possa ser realizado com autonomia, traga reconhecimento e proporcione relacionamentos 

positivos. 

 

TABELA 3 

Artigos teóricos encontrados nas bases internacionais sobre ST (2004 -2009) 

Nº Autores Título Ano Fonte 

1 Morin The Meaning of Work in Modern Times 2004 Conference. 10th World 

Congress on Human 

Resources Management 

2 Magdoff The Meaning of Work: a Marxist Perspective 2006 An Independent Socialist 

Magazine 

3 Smyer & Pitt-

Catsouphes 

The Meanings of Work 

for Older Workers 

2007 NCOA-ASA Joint 

Conference, Generations 

4 Baldry et. al. Book Review: The Meaning of Work in the 

New Economy 

2008 British Journal of Industrial  

5 Langer Niggle’s Leaf and Holland’s Opus: 

Reflections on the Theological Significance 

of Work 

2009 ERT 

 

Os estudos qualitativos internacionais, apresentados na Tabela 4, utilizaram como 

instrumentos de coleta de dados, basicamente: entrevistas semi-estruturadas em profundidade e 

grupo focal. Os grupos pesquisados nestes artigos foram: americanos afros descendentes 

contaminados com o vírus HIV (Dickson-Gomez, Knowlton & Latkin, 2004); enfermeiras 

(Secrest, Iorio & Martz, 2005); empregados de uma empresa de tecnologia da informação 

(Montgomery et. Al, 2005); imigrantes latinos da Colômbia e México nos Estados Unidos (Dale 

et. al, 2005); empregados de uma indústria de alimentos (Hill-Popper, 2006); alunos de graduação 

(Dale et. Al, 2006); trabalhadores de uma indústria de processamento de madeira (Warna, 

Lindholm & Eriksson, 2007); mulheres (Woodward, 2008); trabalhadores temporários afro-

americanos (Zirkle, 2008); trabalhadores que retornam ao trabalho após a cura de um câncer 

(Rasmussen & Elverdam, 2008); pessoas em recuperação de sofrimento mental grave (Borg & 

Kristiansen, 2008) e mulheres engenheiras da construção civil (Watts, 2009). 
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TABELA 4 

Artigos empíricos qualitativos das bases internacionais sobre ST (2004-2009) 

Nº Autores Título Ano Fonte 

1 Dickson-Gomez, 

Knowlton & Latkin 

Values and Identity: The Meaning of Work 

for Injection Drug Users  Involved in 

Volunteer HIV Prevention Outreach  

2004 Substance Use & 

Misuse 

2 Secrest, Iorio & Martz The Meaning of Work for Nursing 

Assistants who Stay in Long-term Care 

2005 Journal of Clinical 

Nursing 

3 Montgomery et. al The Meaning of Work and Home 2005 Community, Work & 

Family 

4 Dale et. al 

 

The meaning of work in the US for two 

Latino immigrants from Colombia and 

Mexico 

2005 Work 

5 Hill-Popper Drinking the Punch? The Meaning of Work 

in a Mission-Driven Business 

2006 American 

Sociological 

Association, Annual 

Meeting,  

6 Dale et. al The Meaning of Work for two High School 

Seniors 

2006 Work 

7 Warna, Lindholm & 

Eriksson 

Virtue and Health – Finding Meaning and 

Joy in Working Life 

2007 The Authors. Journal 

compilation 

8 Woodward The Multiple Meanings of Work for 

Welfare-Reliant Women 

2008 Science  Business 

Media 

9 Zirkle Black Collar Work: The Meaning of Work 

Among African-American Temp Workers 

2008 American 

Sociological 

Association, Annual 

Meeting 

10 Rasmussen & 

Elverdam 

The Meaning of Work and Working Life 

after Cancer: an Interview Study 

2008 Psycho-Oncology,  

11 Borg & Kristiansen Working on the Edge: the Meaning of Work 

for People Recovering from 

Severe Mental Distress in Norway 

2008 Disability & Society 

 

12 Watts ‘Allowed into a Man’s World’ Meanings of 

Work–Life Balance: Perspectives of 

Women Civil Engineers as ‘Minority’ 

Workers in Construction 

2009 Gender, Work and 

Organization 

 

De acordo com a Tabela 4, nos anos de 2005 e de 2008 foi encontrado um maior número de 

publicações qualitativas internacionais. Já os artigos empíricos quantitativos somaram ao todo 

apenas um resultado para todo o período, e mais um artigo com método misto, quantitativo e 

qualitativo.   

O estudo quantitativo longitudinal, de Martin, Hess e Siegel (2007), abordou os efeitos do 

gênero feminino e masculino sobre o ST. Na coleta dos dados foram apresentadas aos participantes 

diversas vinhetas de situações profissionais para que eles as categorizassem entre relacionadas ao 

trabalho ou não. O estudo foi replicado, e compararam-se os anos de 1988 e 1991. As respostas 

foram tratadas estatisticamente. O estudo concluiu que os homens são mais influenciados pelas 
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questões de gênero no trabalho do que as mulheres, principalmente em profissões ligadas ao 

cuidado de outras pessoas. Ambos, homens e mulheres, atribuem significado ao trabalho 

relacionando o mesmo com o gênero do trabalhador. 

O estudo de método misto, quantitativo e qualitativo, foi elaborado por Pascual (2009) e 

envolveu uma amostra de 374 universitários que cursavam a faculdade de Educação de Zaragoza 

em diferentes cursos e especialidades para o ensino. Os estudantes responderam a dois 

instrumentos quantitativos: o questionário de projeção do trabalho de Schwartz (Arciniega & 

González, 2002 apud Pascual, 2009) e o questionário do Grupo MOW (adaptado por Gracia et al. 

1995/2001, apud Pascual, 2009). O instrumento qualitativo trouxe um dilema ético hipotético e a 

solicitação para que descrevessem um dilema real. Entre os resultados, o trabalho apareceu como 

terceira prioridade, mostrando a relatividade na centralidade do trabalho entre os futuros 

professores, que colocam a família e o lazer como prioridades. 

A pesquisa por teses e dissertações reuniu um grande número de referências, destas  11 

nacionais  e quatro internacionais, de acordo com a Tabela 5. Do total apresentado (15 estudos), 

12 são empíricos qualitativos, dois quantitativos e um misto. Os grupos pesquisados pelos 

estudantes de mestrado e doutorado foram: trabalhadoras com idade entre 44 e 52 anos (Sandker, 

2004); dentistas filiados a uma cooperativa (Oliveira, 2004); funcionários e proprietários de 

empresas de economia de comunhão (Santos, 2006); enfermeiros (Rodrigues, 2006); policiais 

militares (Andrade Santos, 2006); trabalhadores de economia solidária (Azambuja, 2007); 

estudantes de graduação (Pui Fung Wong, 2007); crianças (Natividade, 2007); profissionais do 

ramo publicitário com diferentes vínculos trabalhistas (2008); trabalhadoras da indústria têxtil 

(Matos, 2008); executivos brasileiros que passaram por demissão (Mascarenhas, 2008); 

universitários formandos (Dias, 2009); trabalhadores do setor público e privado (Kubo, 2009) e 

trabalhadoras de um abatedouro avícola (Graf, 2009). 

 

TABELA 5 

Teses e dissertações nacionais e internacionais sobre ST (2004-2009) 

Nº Autor Título Fonte 

In
te

rn
a

ci
o

n
a

l 

N
a

ci
o

n
a
l 

Q
u

a
li

ta
ti

v
o
 

Q
u

a
n

ti
ta

ti
v

o
 

1 Katherine Elizabeth 

Sandker 

The Meaning of Work: Middle-Aged 

Women Reentering Paid Labor 

Oxford, Master of 

Gerontological Studies, 

2004 

X  0  

2 Sidnei Rocha de 

Oliveira 

Os Sentidos do Trabalho para 

Dentistas Filiados a Uniodonto 

UFRGS, Pós-Grad. em 

Adm., 2004 
 X 0  

3 Heliani Berlato dos 

Santos 

O Sentido do Trabalho na Economia 

de Comunhão 

FGV, Escola de Adm., 2006 
 X 0  
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4 Jennifer Ellen Yugo The Effect of Response Format on the 

Criterion Related Validity of a 

Measure of Work Orientation 

Bowling Green 

State University.Master of 

Arts, 2006 

X   0 

5 Tiana Rita dos 

Santos Rodrigues 

Os Sentidos do Trabalho para 

Enfermeiros de um Hospital Geral 

Filantrópico 

UFMG, Pós-Grad em 

Enfermagem, 2006  X 0  

6 Cristiane Andrade 

Santos 

Significado do Trabalho  e 

Conduta Ético-Profissional 

Um Estudo de Caso na Polícia Militar 

Baiana 

UFBA, Pós-Grad. Adm., 

2006 
X  0  

7 Lucas Rodrigues 

Azambuja 

Os Sentidos do Trabalho 

Autogerido:Um Estudo a partir de 

Trabalhadores de Cooperativas de 

Economia Solidária 

UFRGS, Pós-Grad. em 

Sociologia, 2007 
 X 0  

8 Gary Pui Fung 

Wong 

Meaning of Work Among 

Young Graduates in Urban China 

The University of Hong 

Kong, Master of Philosophy, 

2007 

X  0  

9 Michelle Regina da 

Natividade 

O Trabalho na Sociedade 

Contemporânea: os Sentidos 

Atribuídos pelas Crianças 

UFSC, Pós- Grad. em 

Psicologia, 2007 
 X 0  

10 Diego Marocco 

Alberton 

Os Sentidos Atribuídos ao Trabalho 

por Profissionais do Ramo Publicitário 

UFRGS, Pós-Graduação em 

Administração, 2008 
 X 0 0 

11 Juliane Oliveira 

Matos 

Os Sentidos do Trabalho: a 

Experiência de Trabalhadoras de 

Facções de Costura da Indústria de 

Confecções no Ceará 

UFC, Pós-Grad. em 

Psicologia, 2008 
 X 0  

12 Karen Louise 

Mascarenhas 

O Sentido do Trabalho e a Identidade 

do Executivo Brasileiro: Estudo de 

Caso sobre os Impactos da Demissão 

PUC-SP, Pós-Grad. em 

Psicologia Social, 2008 
 X 0  

13 Maria Sara de Lima 

Dias 

Sentidos do Trabalho e sua Relação 

com o Projeto de Vida de 

Universitários 

UFSC, Pós-Graduação em 

Psicologia, 2009 
 X 0  

14 Sergio Hideo Kubo Significado do Trabalho: Estudo nos 

Setores Público e Privado 

Universidade de São Paulo, 

Pós-grad. em Adm., 2009 
 X  0 

15 Laila Priscila Graf Entre a Cozinha e o Abatedouro: os 

Sentidos do Trabalho para Mulheres 

Atuantes na Indústria Avícola 

UFSC, Pós-Graduação em 

Psicologia, 2009 
 X 0  

 

Como exemplo deste grupo de teses e dissertações encontradas (Tabela 5), selecionamos um 

estudo de caso realizado numa cooperativa de dentistas sobre o sentido que atribuem ao seu 

trabalho, o qual utilizou a observação, a análise de documentos e entrevistas semi-dirigidas para a 

coleta de dados. Os resultados desta pesquisa foram agrupados em três categorias sobre o trabalho 

e seus sentidos relativos: ao indivíduo, à organização do trabalho e à sociedade. Entre estes, 

destaca-se que a escolha pela profissão foi motivada pela proximidade com algum profissional da 

mesma área. Para os participantes deste estudo o trabalho que faz sentido identifica-se com os 

valores morais (éticos) da pessoa, proporciona valorização pessoal, possibilita conhecer o resultado 

e promove o desenvolvimento de relações interpessoais (Oliveira, 2004).  
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Na dissertação de mestrado realizada por Natividade (2007, p.2), a autora cita a teoria de 

Vygotski, referindo que “o processo de significação da realidade perpassa toda a vida do sujeito, 

ou seja, as significações de mundo, valores, opiniões, iniciam desde a infância e é nesse processo 

constante que o sujeito se constitui”. A autora pesquisou o sentido atribuído ao trabalho por sete 

crianças e constatou que, já nesta fase, o conhecimento das profissões, as falas dos pais, o brincar 

e o estudar são alguns dos fatores que interferem na maneira como o sujeito significa e se apropria 

da realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando nos propomos a estudar o que a Psicologia vem produzindo a respeito do sentido do 

trabalho, e lançamos esta pesquisa nas bases de dados, estamos sujeitos a encontrar também 

diversos estudos multidisciplinares. Mesmo porque não se pode esperar encontrar, nos dias de hoje, 

uma disciplina pura. Neste estudo, porém, buscou-se dar maior destaque ao que vem sendo 

produzido no campo da Psicologia e esta escolha pode representar uma das restrições da pesquisa. 

Além disso, outras questões referentes às restrições deste estudo, dizem respeito às informações 

fornecidas pelas bases de dados. Todas as bases reúnem uma quantidade limitada de informações, 

que se restringem tanto em diversidade de periódicos quanto em áreas do conhecimento, além das 

restrições do acesso. Possivelmente, no momento da realização desta pesquisa, alguma/s base/s 

poderiam estar indisponíveis, além daquelas que condicionam o acesso aos artigos ao pagamento 

de uma taxa. Estas considerações acerca dos limites deste estudo, certamente, interferiram nos 

resultados do mesmo. 

Mesmo assim, consideramos que, em decorrência da realização desta pesquisa, informações 

significativas foram encontradas acerca do seu propósito. Lembrando que o intuito foi de fazer um 

levantamento bibliográfico das produções nacionais e internacionais dos últimos anos, com a 

intenção de apresentar como o constructo de ST tem sido abordado no campo da Psicologia. 

Portanto, nos permitimos fazer algumas considerações:  

A primeira consideração diz respeito à confirmação de resultados encontrados em estudos 

anteriores sobre sentido do trabalho que destacaram, tanto nos artigos nacionais quanto 

internacionais, o Grupo MOW e Estelle Morin entre os autores mais citados. Entretanto, verificou-

se uma prevalência de métodos qualitativos e a utilização de entrevistas semi-estruturadas para a 

coleta dos dados, apesar dos autores sugerirem o uso de questionários. Além disso, incluiríamos 

também um destaque aos autores Dejours e Vygotsky que também foram bastante referenciados 

no campo da Psicologia. 

Outro aspecto que chama a atenção nos resultados é a heterogeneidade dos grupos estudados. 

Pode-se verificar a ampla diversidade de aplicação do conceito de sentido do trabalho investigada 
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em diferentes grupos de trabalhadores, que vão desde executivos até trabalhadores de chão de 

fábrica, além disto, foram abordados diferentes tipos de vínculos e contextos de trabalho. Este dado 

parece confirmar o extenso interesse atual sobre o tema que é investigado por diversas áreas do 

conhecimento. 

De modo geral, os estudos sobre o assunto têm sido atribuídos às mudanças sociais e 

econômicas aceleradas que vêm afetando diretamente o modo de viver e de trabalhar das pessoas. 

Os estudos ressaltam que, se por um lado existem diversas vantagens e atrativos na sociedade 

capitalista moderna, ou pós-industrial e informacional, por exemplo, em termos de conforto, 

opções e mobilidade, por outro lado encontra-se um apelo ao consumismo desenfreado e a moeda, 

conquistada através do trabalho, como via de acesso e inclusão (ou exclusão) (Lima & Vieira, 

2006, Oliveira et al, 2004). 

Entre as concepções teóricas sustentadas pelos estudos, podemos tecer também algumas 

considerações. As origens teóricas do Grupo MOW, por exemplo, estão no campo tradicional da 

administração que propõe um entendimento linear do constructo, através de variáveis lógicas e 

objetivas, ou seja, nas relações de causa-efeito. Já Estelle Morin trouxe grandes contribuições à 

Psicologia, utilizando o Grupo MOW como ponto de partida e agregando conceitos da saúde 

mental e da teoria comportamental. Pode-se dizer que, tanto o Grupo MOW como Estelle Morin, 

construíram suas bases conceituais na observação da organização concreta e aparente. Com isso, 

estes autores propõem modelos de entendimento do sentido do trabalho através da compreensão 

da relação entre variáveis objetivas. 

Por outra via, Vygotski constrói sua teoria com base na dimensão social, biológica e 

cognitiva, explorando o desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da formação dos 

conceitos através de experimentos. As principais contribuições de Vygotsky residem na formação 

cognitiva dos sentidos e significados, pois o autor não propôs uma compreensão para o constructo 

de sentido do trabalho, já que não se debruçou sobre o contexto laboral. A evolução de sua obra, 

porém, o levou a noção de complexidade que também pode ser encontrada nas obras de Dejours. 

Este último, entretanto, desenvolve seu trabalho a partir das concepções psicanalíticas e da 

compreensão dos acontecimentos no trabalho com o viés da psicodinâmica. Dejours também 

pressupõe que o trabalhador possui uma estrutura psíquica movida pelas pulsões e forças 

inconscientes, que operam tanto no indivíduo quanto no coletivo do trabalho. Portanto, estes 

últimos autores problematizam aspectos subjetivos na construção dos sentidos, atribuídos ao 

trabalho ou de forma mais ampla, como no caso de Vygotski.  

A partir destas e outras correntes teóricas, os pesquisadores no campo da Psicologia têm a 

possibilidade de optar por diferentes concepções de objeto para a realização de pesquisas futuras 

sobre o sentido do trabalho, alinhadas a partir do objetivo a ser investigado. Tendo em vista que os 

estudos sobre sentido do trabalho, em sua maioria, investigaram aspectos como o subjetivo e o 
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objetivo da realidade do contexto de trabalho, além de outras dicotomias como o individual e o 

social, o afetivo e o cognitivo e o consciente e o inconsciente. 
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