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“Esta é a tua tarefa de cidadão cristão: contribuir para que o amor e a 

liberdade de Cristo estejam presentes em todas as manifestações da vida 

moderna: a cultura e a economia, o trabalho e o descanso, a vida de 

família e a convivência social” 

 

                        João Paulo II,  

                       Encontro Mundial das Famílias, 1992 

 

 

 

“O trabalho é um bem «digno», ou seja que corresponde à dignidade do 

homem, um bem que exprime e aumenta esta dignidade.” 

 

                        Papa Francisco  
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Enquadramento 

 

1. Génese e justificação do estudo 

Na sequência de uma reflexão conjunta, levada a cabo por um grupo da Paróquia 

de Algés/Miraflores sobre “Deus no Trabalho”
1
 emergiu o interesse e o gosto para 

aprofundar questões, decorrentes deste tema, intrinsecamente associadas à 

espiritualidade no trabalho. 

A conceção de um mapa de investigação direcionado, por um lado, para uma 

recolha de dados em ambiente organizacional e, por outro, para a procura de um 

conhecimento focado em questões relacionadas com os valores e a espiritualidade, 

conduziram-nos, muito naturalmente, a solicitar uma parceria à Associação Cristã de 

Empresários e Gestores (ACEGE), por sabermos tratar-se de uma associação que se 

propõe “inquietar e mobilizar consciências de pessoas, divulgando os valores da 

Doutrina Social da Igreja partilhados pelos seus membros”, conforme se lê no seu 

Código de Ética. 

Colocados vários cenários, delineados diferentes caminhos, ficou acordada a 

consolidação de algumas das questões que integram as dimensões e os indicadores da 

investigação, constantes nos questionários concebidos para o efeito. Procurávamos, 

deste modo, contribuir para o conhecimento de alguns dos contornos sobre o modo 

como os homens e as mulheres que trabalham nas empresas e instituições do nosso País, 

percecionam os valores e a espiritualidade no trabalho, independentemente da sua opção 

religiosa. 

Os resultados a que chegámos, refletem o produto de um esforço de cognição 

partilhada, pelas chefias, pelos colaboradores e pela equipa de investigadores, na busca 

e identificação de variáveis que permitam ensaiar um cenário de relacionamento entre o 

capital humano das organizações e a vivência espiritual, experimentada no contexto 

laboral.  

As questões laborais são, e serão sempre, um enorme campo de possibilidades e 

de realizações, no qual se nos afigura de primordial importância, aquilo que está 

inerente à pessoa humana: o sentido espiritual da existência em contexto de trabalho. 

Foi como que um interesse, vivido em equipa, em perscrutar a consciência de quem 

trabalha, em domínios que nos preocupam. 

                                                 
1
. Coordenada pelo Cónego Daniel Batalha Henriques  
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E, como diz Santo Agostinho” a consciência é uma espécie de clamor silencioso 

da verdade a soar cá dentro”. Procurámos, pois, fazer uma reflexão assente no rigor e 

conducente “à verdade” que, em matéria de espiritualidade, ajude a despertar 

consciências e, desejavelmente, a rever posições.  

 

2. A problemática em questão 

Ao longo do tempo, diferentes conceções, distintas ou entrosadas, foram 

surgindo sobre a temática do trabalho humano, na ânsia de construir narrativas que 

melhor ajudem a percecionar a relação intrínseca de cada pessoa com a sua atividade 

profissional, enquanto labor, ação, meio de realização, pessoal e social.  

Numa tentativa de melhor definirmos conceitos neste domínio, acompanhámos o 

pensamento de Hannah Arendt (2001) quando propõe significados diferenciadores, mas 

complementares, relativos ao trabalho, ao labor e à ação
2
. A autora faz a apologia de um 

padrão, centrado na relação entre o modo como o ser humano dá forma à vida ativa e 

potencia as suas capacidades físicas e espirituais. Entendeu o labor, como uma forma 

de” racionalidade narcisista” que tem com objetivo a sobrevivência própria de cada 

pessoa. Ao conceito de trabalho foi associado um nível de ”racionalidade 

instrumental” ao serviço da construção do mundo, no presente ou no futuro. Quando é 

referida a ideia de ação, foi subentendido poder tratar-se de “racionalidade pública”, 

alguma coisa que imprime essa ação, um traço de “quase imortalidade”, enquanto 

resultado da partilha com outros, na edificação de algo em comum, que subsiste à 

individualidade, à pessoalidade. Será pois, a interconexão, mas também a 

complementaridade destes conceitos, a que juntámos o de espiritualidade, que ajudará a 

abrir caminhos à definição de referenciais do estudo que nos propusemos empreender. 

O trabalho é uma necessidade fundamental para a realização pessoal do ser 

humano. “O trabalho e a festa estão intimamente relacionados com a vida das famílias: 

condiciona as suas escolhas, influi nas relações entre os cônjuges e entre pais e filhos. 

A Sagrada Escritura diz-nos que a família, o trabalho e o dia de festa são dons e 

bênçãos de Deus para nos ajudarem a viver uma existência plenamente humana”
3
. 

Ao longo dos textos bíblicos sempre encontrámos gente que trabalha e se realiza 

por meio da sua atividade profissional: José (primeiro ministro), Lucas (médico), Simão  

                                                 
2
 Arendt, Hannah, A Condição Humana,2001 

3
 Bento XVI, Carta ao Presidente do Conselho Pontifício para a Familia,2012) 
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(curtidor), Jesus (carpinteiro), etc., etc. Através destes e de outros exemplos, quis o 

Autor sagrado deixar plasmado que, trabalhar deve constituir uma ambição cristã, 

apaixonada e desafiante, mas tem de ser sentida, acima de tudo, como uma bênção de 

Deus.  

O trabalho tem de ser encarado como fruto da vontade de Deus. Desde o início 

Ele desejou que o ser humano trabalhasse. O trabalho do homem é apresentado como 

uma instituição da sabedoria divina (Salmos 104: 19-24; Isaías 28:23-29). 

Na doutrina pontifícia, esta questão é abordada de diferentes formas, mas numa 

total convergência de princípios. Na Encíclica Laborem Exercens o Papa João Paulo II 

acentua o papel da Igreja neste domínio: ”A Igreja que acredita no homem e pensa no 

homem, considera como parte da sua missão chamar sempre a atenção para a 

dignidade e para os direitos dos homens do trabalho, estigmatizar as situações em que 

estes são violados, contribuir para orientar as mutações para que se torne realidade 

um progressos autêntico do homem e da sociedade”
4
. 

Ainda outras palavras de João Paulo II, ditas em diferente contexto, (Discurso 

na Av. Dos Aliados, Porto, 1982) dão corpo à afirmação anterior: “Os valores cristãos 

do Evangelho, também devem estar presentes, de modo vital e sempre crescente, no 

mundo do trabalho (…) O homem, efetivamente, segundo o plano primitivo de Deus, é 

chamado a tornar-se senhor da terra, a dominá-la (Gen 1-28), pela superioridade da 

sua inteligência e atividade dos seus braços: ele é o centro da criação. O primeiro 

fundamento do valor do trabalho- e por isso a sua dignidade - é o mesmo homem. A 

dignidade própria da pessoa que trabalha, há- de ser a base e o critério a ter presente, 

quando se trata de uma avaliação de qualquer espécie de trabalho, manual ou 

intelectual. Na realidade, o protagonista e o fim do trabalho, o seu verdadeiro criador e 

artífice, mesmo nas mais humildes e monótonas atividades, é sempre o homem, como 

pessoa. E o homem que foi criado à imagem de Deus.
5
”  

Daqui decorre a responsabilidade de, quando fazemos opções ou realizamos 

atividades relacionadas com o trabalho, dever-se-á ter Deus como principal referência. 

“É Deus quem, segundo o seu desígnio, opera em vós o querer e o agir” segundo 

afirma o Reverendo John Collins. Cabe à pessoa humana saber integrar, na sua 

atividade, não apenas a inteligência, mas também a afetividade e a vontade, imprimindo 

um cunho transcendente à obra que provém do seu fazer e do seu saber. 

                                                 
4
 Laborem Exercens,  

5
 João Paulo II – Discurso na Avenida dos Aliados, Porto, 1982 
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O trabalho, enquanto fator de agilização de pessoas e de grupos, deverá ser 

entendido como uma ferramenta, onde a competência, técnica e humana, representam 

meios fundamentais, ao serviço da mudança e da transformação das pessoas e das 

instituições, num processo onde interagem elementos e fatores diversos, 

inevitavelmente interdependentes. 

Ao longo dos tempos, como ainda na sociedade dos nossos dias, deparamos com 

cenários degradantes, no contexto laboral. Di-lo João Paulo II, em termos algo sofridos: 

“É a máquina que impõe o ritmo ao homem; já não há tempo para nada, nem para 

ninguém, com todo o cortejo de inconvenientes que se lhe seguem. E não deveria ser 

assim. Mesmo quando se pretende melhorar as suas condições e nível de vida, submeter 

o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, a um esforço produtivo, quase só 

orientado ao mero bem-estar material e ao lucro, fechando-se às perspetivas de ordem 

humana e espiritual, é contra a sua dignidade
6
”. 

Também S. Paulo, (Epístola aos Romanos 12:2), ciente da importância do papel 

do homem no mundo, lança-lhe palavras de apelo e estímulo, enquanto o reconhece 

como agente responsável, chamado a atuar perante os desafios que Deus nos coloca: 

“Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo 

uma nova mentalidade, para poderdes discernir qual é a vontade de Deus: o que é bom, 

o que Lhe é agradável, o que é perfeito”. 

O trabalho, que, em si mesmo, deverá ser uma forma dignificante da expressão 

humana, surge frequentemente associado a penosidade, frustração e, sobretudo, ao 

desencanto que decorre do facto de ser realizado, com frequência, em cenários de 

aviltamento do ser humano. O problema está no modo como este é entendido na sua 

dignidade, e a vê reconhecida através daquilo que vivencia com os demais, que com ele 

lidam ou partilham o mesmo caminho ou atividade profissional. 

Corroborando com o que vem sendo dito, fica ainda uma mensagem do Papa 

Francisco sobre a crise no mundo e o modo como esta situação se prende com a perda 

do sentido da dignidade humana, o pontífice expressa-se como se segue: “A crise que se 

vive na Europa e no mundo não é uma crise económica, nem uma crise de culturas, é 

antes uma crise do homem que, por um lado perdeu o sentido da sua própria dignidade 

                                                 
6
 João Paulo II – idem  
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e da dignidade dos outros e, por outro, usa a liberdade de tal maneira que gera novas 

opressões.
7
” 

Quando falamos em espiritualidade no trabalho, temos em consideração aquilo 

que representa a pessoa humana, enquanto ser dotado de faculdades intelectuais e 

morais, com capacidade para sentir e amar. Apoiamo-nos em Locke, quando faz a 

distinção dos conceitos de homem e de pessoa, em que o primeiro está associado ao 

corpo, e o segundo refere-se à ligação da pessoa com a sua consciência passada e 

presente
8
. Juntamos a estes, os que foram defendidos por Hannah Arendt, ao dizer que 

“o ser humano, pelo trabalho e pelo labor, encontra sentido para viver”
9
. Para ambos, a 

pessoa humana é alguém dotada de potencialidades, corporais e espirituais que lhe 

permitem sobreviver, superando a sua própria existência. No que se refere 

especificamente ao trabalho humano, Arendt configura o seu pensamento de várias 

formas, alguma já expressas neste documento, mas às quais acrescentamos a expressão 

que se segue, por arrastar consigo algo que permite levar mais longe, os conceitos de 

trabalho e do labor: ”A bênção ou alegria do laborar é o modo humano de sentir a pura 

satisfação de se estar vivo com todas as criaturas; e chega a ser o único modo pelo 

qual os homens podem permanecer no ciclo prescrito pela natureza, dele participando 

com agrado, labutando e repousando, laborando e consumindo, com a mesma 

regularidade, feliz e inintencional com que o dia segue a noite e a morte segue a 

vida
10

”. Acrescenta ainda noutro contexto da sua obra que ”O nascimento e a morte dos 

seres humanos não são ocorrências simples e naturais, mas referem-se a um mundo ao 

qual vêm e do qual partem indivíduos únicos, entidades singulares, impermutáveis e 

irrepetíveis
11

”.  

No mundo moderno, onde a prevalência dos conceitos em torno do homo faber e 

do homo laborans, é reclamada por um número significativo de reflexões, oriundas 

mesmo de autores consagrados, torna-se necessária a implantação de uma nova visão do 

ser humano, encarado como ser único, singular, impermutável e irrepetível e, a quem 

terão que ser dadas condições para ser feliz. 

                                                 
7
 Papa Francisco - Discurso aos desempregados, 2013 

8
 Locke, John – Ensaio acerca do entendimento humano, 1690 

9
 Arendt, Hanna – A Condição Humana, 2001 

10
 idem 

11
 ibidem 
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Como disse Aristóteles: “a felicidade é uma certa atividade de alma de acordo 

com uma excelência completa”
12

.  

E é mesmo disso que se trata, quando decidimos estudar o que apelidámos de 

espiritualidade no trabalho, ou seja, o que permite a cada pessoa sentir-se respeitada e 

valorizada como um ser, não perfeito, mas completo. 

A escolha de muitas das questões que procurámos abordar, ao definir as 

dimensões e os indicadores, norteadores da pesquisa, foram inspiradas em compêndios 

comuns, de gestão de recursos humanos e de liderança, vocacionados para dar resposta 

àquilo em que acreditam e defendem. Será justo registar, com satisfação, o facto de 

muitos dos teóricos, em matéria de gestão do capital humano, elencarem temas que dão 

o devido valor ao ser humano, ao trabalho, visando a felicidade, o bem-estar e a 

satisfação, no desempenho de uma atividade profissional. 

A este figurino, já aceite consensualmente, tentámos apenas alargar o âmbito da 

investigação, direcionando-a para uma procura mais ambiciosa, no que respeita a 

princípios e valores, por acreditarmos que o mundo do trabalho deles carece e que, 

enquanto cristãos, sentimos o desejo de ver refletidos, no quotidiano das pessoas e das 

organizações. 

E foi assim que definimos parâmetros que permitem “auscultar” o 

posicionamento dos inquiridos, no que respeita à vivência, pautada por valores e 

princípios que reflitam o sentido cristão na vida laboral. 

Acreditamos que esses resultados poderão constituir um alerta para a 

consciência de quem trabalha, no sentido de que, a partir da opinião de alguns, fica 

alguma coisa “ a soar atrás de nós” que nos coloca perante “um clamor de verdade”, 

segundo a palavra de Isaías.  

À partida, não nos era possível saber se este estudo seria um contributo relevante 

ou teria um significado de menor importância; se constituiria uma alavanca para 

avanços efetivos, ou apenas a oportunidade para uma simples reflexão sobre a temática. 

Mas agora, acreditamos que poderá, pelo menos, constituir uma referência no tempo, 

sobre aquilo que os gestores e colaboradores inquiridos, pensam e sentem hoje, 

enquanto profissionais e enquanto pessoas, que integram o tabuleiro de xadrez da vida, 

                                                 
12

 Aristóteles – Carta a Nicómaco, 2009 
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na fábrica, no escritório, do laboratório, da oficina, enfim, onde cada um é chamado a 

exercer a sua atividade profissional. 

 

3. Metodologia 

A) Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho consiste em compreender a perceção do capital 

humano nas empresas portuguesas relativamente à espiritualidade no trabalho, ou seja, à 

“presença de Deus” e dos valores cristãos nas práticas organizacionais. 

No que se refere aos objetivos específicos, registamos os seguintes: 

a) Caracterizar o capital humano das empresas, em termos de variáveis 

sociodemográficas (e.g., sexo, idade, habilitações académicas, situação face à 

atividade profissional, estatuto na organização, crença e profissão religiosa); 

b) Caracterizar as organizações empregadoras (e.g., dimensão, natureza jurídica, setor 

de atividade, tempo de existência, localização geográfica, relação com a ACEGE); 

c) Analisar a perceção do capital humano relativamente a fatores da empresa, das 

relações humanas, da carreira e da comunicação interna e, em particular, esclarecer 

a “presença de Deus” e dos valores cristãos nas práticas organizacionais; 

d) Analisar variáveis da espiritualidade em contexto de trabalho em função de 

variáveis sociodemográficas (e.g., sexo, idade, habilitações académicas e crenças 

religiosa); 

e) Explorar entendimentos sobre a espiritualidade em contexto de trabalho e sua 

relação com o código de ética da ACEGE. 

Sintetizando de forma esquemática os objetivos do estudo, diremos que, todo o 

trabalho científico, teve em conta as dimensões e os indicadores selecionados 

(apresentados mais adiante) permitindo correlacionar as grandes linhas que o gráfico 

seguinte permite visualizar: 
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B) Questão de partida 

No contexto atual de trabalho existe lugar para a espiritualidade?  

 

C) Hipóteses de Trabalho 

Hipótese 1: Existe respeito pelos valores humanos nos contextos laborais? 

Hipótese 2: Professar uma ideologia religiosa traz associada uma maior vivência 

espiritual no trabalho? 

 

D) Método e técnica de recolha de dados 

O questionário foi a técnica que privilegiámos para realizar este estudo, dada a 

extensão do universo de análise. O questionário foi aplicado online, utilizando a base de 

dados da Acege, com cerca de 6000 pessoas. Acompanhou o questionário, uma carta 

convite, solicitando a colaboração e explicitando os objetivos do estudo. Nessa carta 

ficou assegurado o carácter anónimo e a garantia da confidencialidade da informação 

recolhida, apelando, simultaneamente, à honestidade e rigor das respostas dos 

participantes. 

Anteriormente à aplicação dos questionários foi realizado um pré-teste, com o 

objetivo de identificar lacunas e imprecisões constantes nas diferentes questões que 

integram o questionário. Salientamos as seguintes: 

 A adequação da ordem das questões; 

 A ambiguidade de alguma questão; 

 O constrangimento junto dos inquiridos que alguma questão poderá colocar; 

 A atratividade da apresentação do questionário. 
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E) Dimensões e indicadores 

Numa tentativa de integrar as questões de maior relevo que integram o 

questionário, procurámos agrupar as diferentes questões, relacionando-as com o 

respetivo sub-tema. O quadro I reflete e regista as dimensões e os indicadores que 

nortearam a pesquisa. 

Quadro I. Dimensões e indicadores 

 

Dimensões 
 

Indicadores 
1. A pessoa e a empresa 1.1 O significado do trabalho na vida 

1.2 A compatibilidade com a vida familiar 

1.3 O nível de autonomia no desempenho 

1.4 O reconhecimento e a valorização no trabalho 

1.5 O grau de satisfação no mesmo 

1.6 O significado pessoal do trabalho 

1.7 O envolvimento afetivo com a empresa 

2. Relações Humanas no Trabalho 2.1 A qualidade das relações laborais 

2.2 A relação com a hierarquia 

2.3 O nível de cooperação com os colegas 

2.4 A compreensão para os problemas 

3. A Carreira 3.1 Perspetivas de progressão na carreira 

3.2 Desenvolvimento de competências 

3.3 Oportunidades de formação 

3.4 Estímulos no trabalho 

4. Comunicação interna  4.1 Partilha de informação 

4.2 Apoio na resolução de problemas 

4.3 Definição clara de objetivos 

4.4 Estímulos oportunos 

5. Os Valores 5.1 Integridade nos negócios 

5.2 O sentido do bem individual 

5.3 O respeito mútuo 

5.4 O bem-estar das pessoas 

5.5 A transparência nos procedimentos e decisões 

5.6 Critérios de justiça 

6. Espiritualidade no trabalho 6.1 O trabalho como obra de Deus 

6.2 Códigos de conduta no trabalho 

6.3 Relações de trabalho e amor ao próximo 

6.4 O trabalho como garante da Dignidade 

humana 

6.5 O sentido de serviço aos outros 

6.6 Atitudes de não julgamento 

6.7 O sentido de equidade 

6. 8 O trabalho como obra de Deus 
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Parte I 

 

Perfis e Contornos das Pessoas e Organizações 

Ao longo de muitos anos denominado por recursos humanos, o conjunto de 

pessoas que trabalham em organizações passa a ser designado como capital humano, o 

que pressupõe o valor inerente ao principal recurso de cada contexto laboral: as pessoas. 

No presente estudo, o capital humano, que constitui o seu principal objeto, é 

formado por pessoas que exercem a sua atividade profissional em diferentes contextos e 

lugares. Impõe-se saber quem são, como e onde aplicam a sua energia, o seu tempo e os 

seus projetos, mas também como vivenciam essa experiência, em tudo aquilo que a 

envolve, para além do esforço físico e /ou material.  

Os itens que se seguem ajudam a caraterizar a amostra que serviu de base à 

obtenção dos resultados, agora apresentados. 

 

1. Capital Humano: e o trabalho e a crença 

1.1 Situação perante o trabalho 

A análise do gráfico 1 permite constatar que o questionário foi respondido por 

91,0% de pessoas, em pleno exercício da sua atividade profissional; 4,7% encontram-se 

na situação de aposentação e 4,2% estão atualmente no desemprego. 

 

Gráfico 1. Situação perante o trabalho 
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1.2 Estatuto na Organização 

As pessoas que integram este estudo, foram agrupadas em dois estatutos 

diferentes: os gestores (71,3%) e os colaboradores (28,7%), como mostra o gráfico 2. 

Gráfico 2. Estatuto na organização 

 

 

1.3 Área funcional 

Como se pode constatar pela leitura do gráfico 3, as pessoas que integram a 

amostra do presente estudo, exercem a sua atividade em diferentes áreas funcionais, 

distribuindo-se como se segue: 

Gráfico 3. Área funcional 

 

 

1.4. Crença e profissão religiosa 

Segundo mostra o Gráfico 4, a crença em Deus está presente em 96,2% dos 

gestores e apenas em 88,7% dos colaboradores. 
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Gráfico 4. Crença religiosa  

 

 

Numa tentativa ainda de identificar quais as religiões professadas pelos 

inquiridos, registámos os valores que o gráfico 5 permite visualizar. Constatamos assim 

que: 

 95,0% dos gestores  são católicos 

 1,4% são protestantes  

 3,6% dizem não ter qualquer religião 

Relativamente aos colaboradores as respostas sobre esta questão dizem-nos o 

seguinte: 

 86,7% são católicos 

 13,3% dizem não ter religião 

Gráfico 5. Religião professada 
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2. O Perfil da população-alvo  

 

2.1. Sexo 

Uma análise do gráfico 6 permite verificar que existe nos gestores uma 

predominância de homens (72,4%), constituindo as mulheres 27,6% dos participantes. 

Esta questão apresenta contornos diferentes, quando constatamos que entre os 

colaboradores se verifica uma acentuada proximidade de ambos os sexos: 46,6% 

mulheres e 54,4% homens. 

Gráfico 6. Sexo 

 

2.2. Idade 

A faixa etária que predomina é a que integra idades entre os 36-50 anos. No 

grupo dos gestores, os participantes com esta faixa etária representam 49,0% dos 

participantes, e no grupo dos colaboradores representam 47,0%. Segue-se o grupo dos 

que tem entre 51-65 nos, com 36,7% de gestores e 27% de colaboradores. Com idades 

compreendidas entre os 23-35 anos, registam-se 21,7% de colaboradores e 3,8% de 

gestores. Com 66 anos ou mais, contamos com 10,5% de gestores e 4,3% de 

colaboradores. Destes dados, podemos inferir que as posições de chefia se encontram 

associadas às faixas etárias mais elevadas. 

 

 

Gráfico 7. Grupos etários 
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2.3. Habilitações académicas 

O grau de habilitações académicas de maior relevância é a licenciatura, como 

apresentado no gráfico 8. Procedendo à análise da distribuição dos graus académicos 

pelos participantes, verificamos que é a seguinte: 

 Gestores: 

o Doutoramento - 3,5% 

o Licenciatura - 61,9% 

o Mestrado - 24,1% 

o Ensino secundário - 7,0% 

o Ensino básico - 0,0% 

Colaboradores: 

o Doutoramento - 7,0% 

o Licenciatura - 60,0% 

o Mestrado - 26,1% 

o Ensino secundário - 5,2% 

o Ensino básico - 0,7% 

Uma interpretação destes valores evidencia o acesso progressivo dos mais novos 

à aquisição de níveis cada vez mais elevados de habilitações académicas, o que 

representa uma mais-valia para a sociedade dos nossos dias. 

 

 

Gráfico 8. Habilitações académicas 
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3. As Organizações empregadoras 

As organizações onde exercem a sua atividade profissional as pessoas que 

colaboraram neste estudo, preenchendo os questionários, caraterizam-se como se segue: 

 

3.1. Dimensão 

As organizações apresentam diferentes dimensões, sendo de registar a 

prevalência daquelas que integram mais de 500 trabalhadores. Por ordem decrescente 

podemos registar o valor percentual da dimensão dessas organizações: 

Gráfico 9. Dimensão da Organização 
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3.2. Natureza jurídica 

Segundo a natureza jurídica da organização é de relevar a elevada existência de 

empresas privadas (71,8%). As demais organizações são identificadas por valores 

percentuais como se segue: 

Gráfico 10. Natureza jurídica 

 

 

3.3. Setor de atividade 

A leitura do gráfico 11 coloca-nos diante do panorama da caracterização das 

organizações em função do setor de atividade onde se incluem. Partindo-se da análise 

desses dados, procede-se a uma caraterização, por ordem decrescente de 

posicionamento: 

Gráfico 11. Setor de atividade 
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3.4. Tempo de existência 

O tempo de existência das organizações que integram a amostra, no quadro da 

economia nacional, varia de cordo com o que é visível no gráfico 12. Pela análise deste 

é possível afirmar que o maior número de organizações, participantes no presente 

estudo, existe há mais de 11 anos (80,5%), seguindo-se aquelas que têm uma existência 

de 7-11-anos (10,0%), de 3-6 anos 5,5%, com menos de 3 anos (4,0%). 

Gráfico 12. Setor de atividade 

 

 

3.5. Relação com a Acege /Grace 

O gráfico 13 mostra que a grande percentagem de organizações respondentes ao 

questionário, enviado pela ACEGE, não são seus associados (apenas 28,5% estão 

filiadas), o mesmo acontecendo com as empresas que integram a GRACE (apenas 

12,7%). 
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Gráfico 13. Relação com a Acege/Grace 
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Parte II 

 

Trajetórias profissionais contextualizadas em espaço laboral 

 

1. Os Gestores: Desempenhos e Valores 

Como tivemos oportunidade de referir na introdução deste estudo, as questões 

colocadas aos gestores não tiveram como objetivo uma análise exaustiva sobre os 

atributos requeridos no exercício da função de líder. Pretendeu-se sobretudo que os 

gestores se pronunciassem sobre a forma como se posicionam perante os outros e o 

trabalho, no quadro de referência que pautou este estudo. Independentemente da opção 

religiosa de cada um, os resultados que registámos, foram os que a seguir se 

apresentam: 

Gráfico 14. As escolhas dos Gestores quanto a aspetos da liderança 

 

A interpretação deste gráfico salienta a similaridade do valor percentual das 

respostas obtidas (praticamente todas acima do valor médio de 4, numa escala de 1 a 6 

pontos), indicando um desempenho de excelência. Não poderemos também ignorar que 

as respostas provêm de um conjunto de líderes que se assumem como maioritariamente 

católicos (95,0%). Eventualmente esta circunstância permite que nos deparemos com 

escolhas que, a par de questões de caráter puramente técnico e aplicadas em modelos de 

2,85 

3,96 

4,02 

4,15 

4,20 

4,23 

4,28 

4,38 

4,38 

4,39 

4,40 

4,51 

4,60 

4,65 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Dificilmente arrisco fora da minha zona de conforto 

Trato todos por igual 

Sou exemplo para os colaboradores 

Sei perdoar 

Descentralizo e delego 

Empenho-me a desenvolver talentos 

Sei ouvir os outros 

Dou valor às pequenas coisas 

Concebo e controlo os planos considerando o outro 

Sou capaz de estimular os outros 

Acredito nas pessoas e estou aberto(a) às suas ideias 

Permito que os outros brilhem 

O trabalho exige de mim atitudes nobres 

Os líderes orientados pelos valores humanos … 
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gestão de excelência, reflitam também a anuência a valores cristãos. Do conjunto de 

questões que este gráfico patenteia, salientaremos aquelas que mais diretamente se 

reportam a esses valores, posicionando-as no contexto das respostas obtidas: 

 

a) Os líderes orientados para valores tornam as organizações mais felizes (média = 

4,6) 

Interpretado este resultado à luz do pensamento cristão, o líder será alguém 

capaz de ajudar a entender o trabalho como algo que está para além da própria pessoa e 

que pode contribuir para que o trabalho seja um caminho e uma meta para o 

aperfeiçoamento e a realização do ser humano que trabalha, independentemente de ser 

ou não cristão. Somente a adoção e sobretudo a vivência dos valores fundamentais no 

trabalho e pelo trabalho, tornará mais fácil o comprometimento em projetos e o 

envolvimento de todos, indispensável à criação de comunidades vivas de trabalho. O 

líder precisa de acreditar que ou “ganham todos ou não ganha ninguém”. 

 

b) O trabalho exige de mim nobreza de atitudes (média = 4,5) 

Este parâmetro constitui uma plataforma que pressupõe a coerência de 

princípios, com a consequente entrega a uma Causa Maior. Aquela que lhe permite ter 

uma atitude interior que o leve a ver os outros como dádivas de Deus, mesmo” 

incompletas, sonhadoras, descabidas, espantosas” no dizer de Tolentino de Mendonça. 

Aquela que lhe permite pensar e realizar, acima de tudo, sobre coisas nobres. Como se 

pode ler em Isaías 32,8”O nobre planeia coisas nobres” Esta pode ser a base da nobreza 

de atitudes, que imprime ao líder de gerir com nobreza e dignidade, o dia-a-dia de 

quantos, com ele, levam avante a mesma missão na organização. 

 

c) Permito que os outros brilhem (média = 4,5) 

Ao gestor é pedida a humildade de reconhecer que, sozinho, não consegue levar a 

cabo o seu projeto. Utilizar as pessoas para que possam usufruir de todos os bens que se 

geram na organização, nomeadamente aqueles que dizem respeito ao potencial 

individual, naturalmente com desejo de crescer como pessoa mas também ser 

reconhecido no percurso de ascensão na vida profissional. 

 

d) Dar valor às pequenas coisas (média = 4,4) 
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Se ser capaz de possuir uma visão estratégica dos negócios e dos recursos 

constitui um requisito por parte de quem gere, ter abertura para compreender uma 

palavra (que pode nem ser dita), um olhar furtivo, um gesto apressado, representa, 

muitas vezes, a oportunidade de fazer sentir o respeito e o interesse por alguém com 

quem se cruza e que precisa de um especial apoio. São as coisas pequenas, tantas vezes 

menosprezadas ou ignoradas e que aproximam (ou afastam) as pessoas umas das outras. 

É nas coisas pequenas que se perceciona o amor e o espírito de serviço aos outros. 

Esquecer as coisas pequenas nos outros é demonstrar o valor diminuto que atribuímos a 

esses outros. 

 

e) Empenho-me a desenvolver talentos (média = 4,2) 

Encetar procedimentos de reconhecimento do potencial de cada pessoa, reflete 

uma forma de demonstrar o respeito por essa mesma pessoa. De facto, sabemos que 

gostamos de nós, tanto mais quanto mais sentimos refletidos nos outros, estima por nós, 

tal como somos. Como diz Authier 
13

, cada um de nós dispõe de um brasão que não é 

composto apenas por diplomas alcançados, mas de talentos/competências, inatas ou 

adquiridas. Será o reconhecimento deste brasão, nos outros, que se encontra o 

fundamento para uma gestão, apostada em desenvolver talentos aos diferentes níveis, 

hierárquicos e funcionais.  

 

f) Saber perdoar (média = 4,1) 

O perdão pressupõe a compreensão pelo erro dos outros e, simultaneamente, 

uma oportunidade para o ressurgimento de novas oportunidades, após o reconhecimento 

desse mesmo erro. Yung disse que preferia pessoas completas a pessoas perfeitas. E 

como ninguém é perfeito, então apostemos em dar valor àquilo que de incompleto é 

demonstrado por alguém com que lidamos, nomeadamente no contexto laboral. 

 

g) Trato todos por igual (média = 3,9) 

Tratar todos por igual significa, acima de tudo, ser capaz de lidar com cada 

“obra de arte” que Deus coloca na nossa vida, sem estigmas nem juízos de valor, 

responsáveis pela diferenciação das pessoas ou valorização subjetiva do seu potencial. 

Assumir atitudes respeitosas, sem desvalorizar a justeza das decisões e as intervenções 

                                                 
13

 Authier,M-Levy,P, As árvores do Conhecimento (1998). 
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mais difíceis, tidas por convenientes. O respeito pelas pessoas, imprime e estimula gosto 

por criar e realizar coisas novas. 

A questão menos valorizada pela generalidade dos inquiridos é a que diz 

despeito à “dificuldade de arriscar sair da zona de conforto” (média = 2,8), o que 

deixou espelhado uma eventual dose de menor dinamismo e eventualmente de algum 

egoísmo, face aos desafios que, em cada dia, as exigências laborais lhes colocam.  

Não fora o facto de ter sido feita uma análise anterior dos diferentes itens, em si 

mesmos indiciadores de uma postura substancialmente humanizante, o resultado 

relativo a esta resposta, poderia despoletar alguma preocupação. Seguros das opções 

registadas e já valorizadas, apenas nos resta concluir que se trata, certamente, de algum 

receio de implementar ou começar de novo, quiçá em gestores pertencentes a faixas 

etárias mais jovens e, consequentemente, menos experientes. 

 

2. A Pessoa no Contexto de Trabalho 

Na ótica em que foi concebido este projeto, as questões que aqui vão ser 

analisadas, constituem o âmago fundamental da pesquisa levada a cabo, porquanto, 

embora tirássemos proveito de itens, utilizados noutros contextos e com outros 

objetivos, focalizámos agora a atenção no entrosamento destes, com os valores e a 

espiritualidade no contexto do trabalho, principal objetivo do presente estudo. 

As questões que foram colocadas a gestores e colaboradores, visavam 

exatamente comparar resultados e posicionar eventuais discrepâncias, nas dimensões e 

indicadores que selecionámos. 

Os questionários foram concebidos de modo a recolher os dados enunciados na 

matriz de dimensões, já apresentada e onde são percetíveis as grandes áreas objeto da 

pesquisa:  

 As constatações de quem trabalha, face ao modo como experimentam a situação de 

trabalho, na organização onde desenvolvem a sua atividade profissional. 

  Os valores e a espiritualidade na prática de trabalho, em que acreditam, e 

consideram relevantes para o desenrolar da atividade laboral. 

 

Passemos então à análise e reflexão sobre os referidos resultados. 
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2.1 Eu e a Empresa 

A relação que o trabalhador estabelece com a organização onde exerce a sua 

atividade profissional, independentemente do vínculo jurídico que os une, representa 

um elo que integra fatores de ordem cognitiva, afetiva e espiritual, com contornos muito 

próprios e únicos. O envolvimento de quem trabalha, o sentido de pertença e a 

conotação espiritual que ficam associados ao trabalho, são questões que procurámos 

conhecer e que o gráfico 15 ajuda a clarificar. 

Gráfico 15. Eu e a Empresa 

 

Perante este gráfico verificamos que a questão mais valorizada é o empenho que 

os participantes colocam na execução do seu trabalho que obteve a classificação média 

de 4,6 pontos por parte dos gestores e de 4,57 pontos por parte dos colaboradores. Uma 

vida de trabalho cheia de sentido faz parte dos anseios da maioria dos inquiridos e 

contribui para a satisfação obtida. 
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A questão menos valorizada corresponde ao trabalho como uma necessidade, 

onde encontramos valores de uma grande similaridade entre colaboradores (média = 

2,17) e gestores (média = 2,12). 

Passamos agora a uma análise e interpretação mais fina das questões que 

integram este gráfico. 

 Só trabalho porque preciso (média global = 2,1) 

A baixa pontuação atribuída a este item reflete a consciência dos inquiridos de 

que o trabalho não pode ser encarado apenas como uma necessidade, mas é sobretudo 

uma oportunidade para, através dele, alcançar outras dimensões que o trabalho aporta à 

vida de cada pessoa. De facto, a dimensão individual do trabalho surge como uma 

necessidade que, para além do fator financeiro, o trabalho serve para multiplicar o 

património de toda a família humana
14

 - deve identificar-se com os valores morais 

(éticos) da pessoa, dar gosto (ser prazeroso), possibilitar a valorização, o 

desenvolvimento e crescimento. Não se trata, portanto e apenas, de entender o trabalho 

como uma atividade remunerada. 

 Sou justamente avaliado (média global = 3,5) 

A justiça na avaliação do desempenho obteve por parte dos gestores uma 

pontuação média de 3,69 e no caso dos colaboradores de 3,09. Este valor médio pode 

sugerir que nem sempre a avaliação a que os gestores e colaboradores estão sujeitos é 

considerada adequada. Muitos discordarão da avaliação, em grande parte porque não 

tem sequer a noção do tipo de avaliação que lhes é feita, o que pressupõe alguma falta 

de comunicação ou de clarificação relativamente ao que se espera do seu contributo. Se 

assim é, haverá porventura uma situação de desconforto ou mesmo de infelicidade, por 

parte de quem trabalha. Isto leva-nos também a pensar que, por vezes, os trabalhadores 

interpretam uma avaliação menos objetiva e justa, como uma forma de exclusão ou 

menosprezo pelo seu valor, que pode ser responsável pela diminuição do gosto e da 

alegria pelo trabalho. 

 Nível de aproveitamento pessoal (média global = 2,8) 

Neste item verificamos que o nível de aproveitamento pessoal dos colaboradores 

(média = 3,44) é mais elevado que o dos gestores (média = 2,60). Este reconhecimento, 

                                                 
14

 Evangelii Gaudium , nº 10 
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anda muitas vezes associado ao sentimento de que o trabalho é apreciado, o que 

geralmente é revertido numa forma prazerosa que incita naturalmente a fazer mais e 

melhor com alegria. 

 Empenho em fazer melhor (média global = 4,6) 

Foi esta a questão mais valorizada pelos inquiridos, sendo os valores muito 

aproximados entre os colaboradores (média = 4,57) e os gestores (média = 4,62). É forte 

a convicção de que é do empenho que cada um coloca no trabalho, que resultará o 

sucesso da empresa. Dito de outro modo, o sucesso da empresa depende da experiência 

pessoal de cada um, pelo que, no final, cada um se sente como agente de relevo na 

própria empresa. Assumir esta convicção e saber encarar os desaires, é também um 

modo de irradiar a fé no local de trabalho, procurando ser exemplo com a própria vida. 

Na Alegria do Evangelho, o Papa Francisco fala nas pessoas-cântaro
15

, que são as que 

dão de beber aos outros, sendo que às vezes o cântaro se transforma em cruz e, 

acrescenta, «foi na Cruz que o Senhor, trespassado, se nos entregou como fonte de água 

viva». 

 O meu trabalho é estimulante (média global = 4,0) 

Face a esta questão, os Gestores apresentam, uma vez mais, uma média mais 

elevada (média = 4,18) do que os colaboradores (média = 3,66), o que poderá refletir a 

circunstância de estar normalmente confiado aos gestores a oportunidade de conceber e 

criar projetos e programas, remetendo os colaboradores para uma função de caráter mais 

executivo. 

 Reconhecimento no trabalho (média global = 3,6) 

Neste item os gestores sentem-se mais reconhecidos (média = 3,81) que os 

colaboradores (média = 3,14). Não sabemos se neste reconhecimento estão espelhadas 

diferenças salariais e a ausência de regalias que cada vez mais distanciam os quadros 

superiores das instituições dos demais colaboradores. Sabemos, no entanto, que 

constitui uma necessidade de todas as pessoas, gostarem de ser reconhecidas no seu 

potencial individual e, daí, a importância do reconhecimento individual, no desempenho 

da sua atividade profissional. 
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 Idem, n.86 
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 Satisfação face às condições de trabalho (média global = 3.7) 

A similaridade das respostas, tanto no caso dos gestores (média = 3,86) como no 

caso dos colaboradores (média = 3,2), representa a constatação de que ambos 

desempenham a sua atividade profissional em condições humanamente satisfatórias. 

 Desejo de mudar de organização (média global = 2,7) 

Por parte dos gestores, existe uma menor disposição para mudar de organização 

(média = 2,47) do que para os colaboradores (média = 3,15). É interessante verificar que 

a resposta dada pelos gestores a esta questão segue a par da resposta dada quanto ao 

nível de aproveitamento pessoal (média = 2,60). Também as respostas dadas pelos 

colaboradores neste item se situam a par da resposta ao mesmo item (média = 3,44). 

 Integração na organização (média global = 4,2) 

Das respostas obtidas percebe-se haver uma boa integração por parte dos 

respondentes nas organizações onde trabalham. Embora com valores médios diferentes, 

- gestores (média = 4,35) e colaboradores (média = 3,82) - ambos consideram ter uma 

boa integração na empresa. Os inquiridos manifestam assim uma identificação com a 

cultura da organização, o que pode ter subjacente um certo alinhamento entre as suas 

crenças e os valores da empresa onde trabalham. 

 Autonomia no trabalho (média global = 3,9) 

Sobre esta questão, os gestores dizem ter mais autonomia para a realização das 

suas funções (média = 4,02) do que os colaboradores (média = 3,66). Esta realidade 

pode estar relacionada com o posicionamento hierárquico que cada um assume na 

organização, uma vez que aos gestores está associada a função de tomar decisões, 

autonomamente, o que pode não ser facultado ao colaborador. 

 Desempenho e feedback (média global = 3,3) 

A obtenção do feedback necessário para melhorar o desempenho de quantos 

trabalham deveria ser uma realidade em todas as organizações. Como se vê pelas 

respostas obtidas há menos feedback que autonomia. Para que o empenho no trabalho 

não esmoreça, é necessário que seja clara a expressão de apreço pelo que foi bem feito. 
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 Horário e vida familiar (média global = 3,5) 

Também a necessidade do respeito pelo direito da família surge de modo 

expressivo nas respostas ao inquérito. Se é certo que ter uma vida de trabalho cheia de 

sentido, faz parte dos anseios da maioria dos inquiridos e contribui para a felicidade e 

aumento da produtividade, uma vida familiar cheia de sentido, é também reflexo dessa 

vivência. As respostas, nesta matéria, permitem-nos constatar que, quer gestores (média 

= 3,59) quer colaboradores (média = 3,44), reconhecem haver compatibilidade do 

horário de trabalho com a vida familiar o que nos remete para a eventualidade dos 

inquiridos exercerem funções em organizações, que reconhecem estar comprometidas 

com a defesa da dignidade do trabalho humano, nesta matéria.  

 O trabalho e as prioridades (média global = 2,8) 

“O trabalho significa qualquer atividade do ser humano, seja manual ou 

intelectual. É uma das características que distingue o ser humano de outras 

criaturas…constitui o fundamento sobre o qual o homem edifica a vida familiar direito 

fundamental e vocação.
16

”. Na resposta a esta questão verificamos que colaboradores 

(média = 2,72) e gestores (média = 2,90) dão respostas muito aproximadas e abaixo da 

média, o que provavelmente indiciará algum desequilíbrio na atribuição de prioridades 

na vida.  

Uma análise global do gráfico 15 leva-nos a concluir que existe um grande 

empenho, por parte dos inquiridos, na execução do seu trabalho, ficando também 

expressa uma boa relação com a vida de trabalho. Esta constatação permite que 

possamos afirmar que os inquiridos têm implícita uma circunstância de trabalho onde 

conseguem encontrar realização e sentido.  

 

2.2.Relações humanas no trabalho 

Da leitura atenta às respostas obtidas a palavra respeito ou a sua subsunção 

prendeu a nossa atenção de forma premente. Ligado, às vezes confundido, com o amor 

ao próximo, porque o respeito é na esfera dos negócios humanos, como o amor na 

esfera própria. De facto, parece-nos poder afirmar que uma grande parte dos inquiridos 

                                                 
16

 Laborem Exercens, nº 10-11 



34 

 

tem subjacente a necessidade de sentir e cultivar esta “amizade sem intimidade ou 

proximidade de
17

”, como Hannah Arendt tão bem define no seu livro A Condição 

Humana. Mas vai mais longe a definição: “é uma consideração pela pessoa, nutrida à 

distância que o espaço do mundo coloca entre nós, consideração que independe de 

qualidades que possamos admirar ou de realizações que possamos ter em elevada 

consideração.”  

Em algumas das respostas obtidas encontramos muito claramente a necessidade 

de uma personalização da vida laboral, o que será perfeitamente compreensível por 

parte de quem vive o dia-a-dia de muitas empresas, onde os trabalhadores são 

completamente atomizados. 

Pelas respostas obtidas percebe-se que, por muitos dos inquiridos, perpassa o 

sentimento de que trabalhar com os outros é também trabalhar para os outros. Pode ser 

o início daquilo que o Papa Francisco diz ser a “revolução da ternura
18

”. 

A análise do gráfico que se segue, remete-nos para a existência de um clima de 

harmonia e bom entendimento, se não mesmo de fraternidade, vivenciado nas 

organizações onde os inquiridos desenvolvem a sua atividade profissional, clima esse 

que faz ressoar em nós as palavras do Papa Francisco: “O modo de nos relacionarmos 

com os outros que, em vez de nos adoecer, nos cura, é uma fraternidade mística, 

contemplativa, que sabe ver a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus 

em cada ser humano, que sabe tolerar as moléstias da convivência agarrando-se ao 

amor de Deus, que sabe abrir o coração ao amor divino para procurar a felicidade dos 

outros como a procura o seu Pai bom.
19

» 

Assim, apraz-nos destacar desde já as questões cujas respostas obtiveram 

pontuação mais elevada. 
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 Arendt, H, A Condição Humana, Relógio de Água Editores, Lisboa, Junho 2001. 
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Gráfico 16. Relações Humanas no Trabalho 

 

 Consigo desenvolver boas relações de trabalho na empresa (média global = 

4,3) 

A resposta a esta questão pode bem ser interpretada como a manifestação do 

desejo de saída de si, em relação ao outro. Os resultados aproximados das respostas 

dadas quer pelos colaboradores (média = 4,2) quer pelos gestores (média = 4,3) refletem 

mais do que a simples aceitação do outro; é o ideal do amor fraterno que pode estar 

subjacente ao desejo de estar atento às suas necessidades, bem como a alegria de sair na 

sua direção.  

 Sinto-me envolvido(a) afetivamente com a empresa (média global = 4,2) 

Os participantes, colaboradores (média = 3,9) e gestores (média = 4,3) 

identificam-se com a empresa a um nível satisfatório, o que traduz a existência de um 

bom ambiente de trabalho. 

 Tenho a oportunidade de participar nos processos de tomada de decisão da 

empresa (média global = 3,9) 

Como herdeiro do trabalho das gerações passadas, o homem é em simultâneo co-

artífice do futuro, por isso é importante que participe nos processos de tomada de 
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decisão da empresa. Diante dos resultados do gráfico anterior, deparamo-nos com uma 

situação equilibrada nesta matéria, nomeadamente por parte dos gestores (média = 4,3). 

Os colaboradores (média = 3,1) consideram-se um pouco menos envolvidos em 

processos de decisão. 

 As boas relações no interior e exterior da empresa são preservadas (média 

global = 4,0) 

O facto de a empresa ser palco de diversos e constantes relacionamentos, com 

pessoas e circunstâncias, quer no seu interior, quer externamente, foi colocada à 

apreciação dos gestores e colaboradores como avaliavam o nível de relações, dentro e 

fora da empresa. O posicionamento das respostas obtidas patenteia que os gestores 

reconhecem a boa postura assumida pela empresa (média = 4,1), em comparação com 

os colaboradores (média = 3,6). 

 Quando tenho problemas posso contar com os colegas de trabalho como 

confidentes (média global = 3,5) 

As médias semelhantes atribuídas por gestores (média = 3,3) e colaboradores 

(média = 3,5) apontam para uma posição intermédia da pontuação sobre esta questão, 

que significa não existir um nível elevado de segurança – diremos mesmo de conforto, 

neste domínio. Num contexto de trabalho, partilhado por todos, não é fácil (e será 

recomendável?) a partilha sobre questões de caráter confidencial com colegas de 

trabalho. Geralmente a partilha pressupõe amizade e confiança e não será o estatuto de 

“colega” que imprime a confidencialidade necessária para a partilha. O bom senso 

ajudará a ajuizar das pessoas e das oportunidades. 

 Trabalho bem com o meu superior hierárquico (média global = 4,1) 

São os gestores (média = 4,8) que maior nível de assentimento colocam nesta 

questão (colaboradores: média = 3,8). Esta circunstância aponta para uma situação, algo 

compreensível, de maior proximidade dos gestores com a chefia, hierarquicamente 

superior, do que os colaboradores. 

 Considero que trabalho num ambiente de cooperação entre colegas (média 

global = 3,8) 

As médias atribuídos pelosos colaboradores e pelos gestores, neste domínio, são 

muito próximas (média = 3,9 e média = 3,6, respetivamente). Não se podendo 
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considerar uma média baixa, a realidade mostra que um dos campos onde se torna mais 

difícil o trabalho, no contexto das organizações, é justamente no domínio da cooperação 

e do trabalho de equipa. É deste modo que entendemos a pontuação atribuída a esta 

questão. 

 A empresa fomenta a competitividade entre os colegas de trabalho (média 

global = 3,1)  

Outra questão que atrai a si uma pontuação média, emanada pelos gestores 

(média = 3,2) e pelos colaboradores (média = 3,0) é a questão da competitividade entre 

colegas de trabalho. Este posicionamento pode indiciar um reconhecimento equilibrado 

desta questão. Se, por um lado, a competitividade gera um maior envolvimento, sendo 

por isso um fator positivo, pode também ser um elemento desestabilizador nas relações 

de trabalho. A prudência ajudará a encontrar o equilíbrio na “dose” a aplicar, sem perder 

de vista o bem-estar de todos. 

 

2.3. A Carreira 

Os homens nascem para começar… A ação é, de facto, a única faculdade que o homem 

possui
20

 (2001: 299). É pela sequência de experiências, atividades, papéis, interesses, e 

valores de vida, que é construída a carreira de cada pessoa. O gráfico 17 mostra 

diferentes aspetos inerentes à carreira, colocando também em paralelo, as pontuações 

atribuídas por ambos, neste âmbito.  

Gráfico 17. A Carreira 
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Analisemos cada uma das questões: 

 Saber que posso progredir na carreira motiva-me (média global = 3,9) 

A este item é atribuída pelos gestores uma média de 4,0 pontos, enquanto os 

colaboradores a avaliam com a média de 3,7 pontos. A carreira, entendida hoje em 

moldes completamente diferentes do conceito de outros tempos, continua a ser ainda um 

elemento de grande relevo. Daí que ela seja perspetivada, como algo a atingir e a 

conquistar.” Quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e 

enterra os seus talentos
21

.” A pontuação mais elevada a esta questão, por parte dos 

gestores, relativamente aos colaboradores, não coloca em causa a importância da 

mesma, enquanto fator motivacional, mas é possível que denote uma maior expetativa, 

por parte dos primeiros, do que dos segundos, em ver concretizada essa expetativa. 

 A empresa dá-me oportunidade de aprendizagem e formação (média global 

= 3,8) 

Um dos fatores que deverá exercer influência na evolução da carreira prende-se 

com a aquisição de conhecimentos e de competências, fatores para os quais a formação 

e a aprendizagem muito contribuem. As médias atribuídas a este item, são de 3,9 pontos 

para os gestores e 3,6 pontos para os colaboradores. Importa salientar, por um lado, o 

desconhecimento que advém de uma ação de formação e, por outro - talvez o mais 

consistente - o de que ainda não é dado, pela organização, o devido valor ao contributo 

da formação no desenvolvimento das pessoas. 
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 Tenho possibilidade de progredir na carreira (média global = 3,3) 

As médias que se registam nesta questão (média = 3,50 para os gestores, e média 

= 2,80 para os colaboradores), demonstram o nível médio de expetativas expressas 

pelos gestores, contracenando com um nível baixo das mesmas, patentes na pontuação 

dos colaboradores. Este cenário pode traduzir uma realidade pouco prazerosa, mas 

possível. 

 A empresa estimula-me a desenvolver novas competências (média global = 

3,6) 

A aquisição de novas competências constitui uma mais-valia quer para a pessoa 

quer para a empresa. Uma vez mais, a média resultante das opiniões dos gestores e dos 

colaboradores (respetivamente, média = 3,80 e média = 3,3) - não retrata uma convicção 

total neste papel que deve ser atribuído à aquisição de novas competências. 

 Sinto-me satisfeito com o progresso na carreira atingido (média global = 

3,5) 

A média emanada dos gestores (média = 3,8) e dos colaboradores (média = 2,7), 

no que respeita àquilo que já foi atingido na carreira, evidencia o nível de satisfação dos 

primeiros, relativamente aos segundos, o que, não refletindo o grau de justiça requerido, 

pode traduzir uma situação algo implantada em contextos laborais. 

 As perspetivas de progressão na carreira estão a concretizar-se (média 

global = 3,2) 

Se analisamos esta matéria da carreira numa ótica de perspetivas futuras, 

registamos a relativa satisfação por parte dos gestores (média = 3,5) contracenando com 

os colaboradores (média = 2,6). Esta situação revela o desencanto destes face às 

perspetivas de futuro.  

 A empresa tem regras de progressão na carreira (média global = 2,8) 

Ouvida a opinião de ambos os interlocutores neste estudo, ambos testemunham a 

fraca existência de regras de progressão na carreira: gestores apontam para uma média 

de 2,9 pontos e os colaboradores ficam-se numa média de 2,7 pontos. 

 A empresa atribui prémios aos melhores funcionários (média global = 3,2) 
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Uma média de 3,5 pontos é a que os gestores concedem a este item. Os 

colaboradores atribuem-lhe apenas 2,4 pontos. Importa registar o desnível verificado 

entre estes dois estatutos na empresa. 

 

2.4. A Comunicação Interna 

“Tudo o que espontaneamente entra no mundo humano, ou para ele é trazido 

pelo esforço humano, torna-se parte da condição humana” (Harendt, 2001:22). Só temos 

o mundo que criamos com o outro e é essa descoberta que nos impele à ação, condição 

humana da pluralidade. É na ação e no discurso que os homens mostram quem são, mas 

esta qualidade reveladora do discurso e da ação só se mostra quando as pessoas estão 

com as outras e não contra as outras” (Harendt,2001: 228)
22

. 

Tratando-se de uma tão importante questão na vida de todos os dias, e com 

especial relevo na vida profissional, passamos à análise do gráfico que se segue, 

procurando identificar o modo com os inquiridos avaliam o relacionamento, dentro da 

organização. 

Gráfico 18. A Comunicação Interna 
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Uma reflexão sobre o gráfico anterior ajuda a que possamos registar os 

parâmetros mais e menos valorizados pelos gestores e pelos colaboradores: 

São questões mais pontuadas por ambos: 

 O meu superior hierárquico defender-me-ia, se necessário (média global = 

4,0) 

Um sentimento de confiança encontra-se implícito nesta escolha, por parte dos 

gestores (média = 4,1) e por parte dos colaboradores (média = 3,6). Esta realidade 

traduz uma visão feliz do relacionamento (embora menos acentuada nos colaboradores) 

estabelecido entre níveis hierárquicos diferentes, o que leva a supor a existência de uma 

certa estabilidade relacional que certamente poderá conduzir à obtenção de resultados 

satisfatórios, quer a nível humano, quer no que se relaciona com a rentabilidade do 

trabalho. 

 Sou ajudado pelos colegas quando preciso de resolver problemas (média 

global= 4,1) 

Neste item regista-se uma pontuação média de 4,0 pontos para os gestores, e 

uma pontuação média de 3,7 pontos para os colaboradores, indicando de um modo 

geral, que os gestores se sentem mais prontamente ajudado pelos seus colegas na 

resolução de problemas, em comparação com os colaboradores.  

 Sou ajudado pelo superior quando preciso resolver problemas (média global = 

4,0) 

Neste item regista-se uma pontuação média de 4,1 pontos para os gestores, e 

uma pontuação média de 3,9 pontos para os colaboradores, indicando de um modo 

geral, e uma vez mais, que os gestores se sentem mais ajudados pelos seus superiores 

hierárquicos, do que os colaboradores. Trata-se de constatações relativas ao fator 

solidariedade no exercício de uma atividade profissional, quando se fica diante de 

problemas que é preciso resolver e onde a colaboração e presença de outros constitui um 

pilar essencial para o sucesso das operações laborais. Ao atribuírem uma pontuação 

elevada nesta matéria (menos elevada no caso dos colaboradores), fica patente a 

existência de um bom clima de relação entre os níveis profissionais em referência. 

 Comunico melhor quando me entendo bem com os colegas (média global = 

4,3) 
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O entendimento entre seres humanos pressupõe um conjunto de requisitos, dos 

quais ressaltam o respeito e a capacidade de ouvir os outros. Comunicar significa 

partilhar e a partilha, assenta na capacidade de saber criar o espaço necessário para que 

o outro se sinta tratado como pessoa. Esta é a questão mais valorizada pelos 

colaboradores (média=4,4) do que pelos gestores (média = 4,1). Este cenário indicia a 

importância que este item representa, para o bem-estar no contexto de trabalho. 

As questões menos pontuadas, se bem que também razoavelmente valorizadas, 

são as seguintes: 

 O meu superior hierárquico diz-me quando está satisfeito comigo (média 

global = 4,0):  

Nesta questão os gestores atribuem a média de 3,6 pontos e os colaboradores 

uma média de 3,2 pontos. Algum desencanto se encontra associado às médias atribuídas 

por ambos, o que revela, por um lado, a importância da comunicação e, por outro a falta 

de estímulo que decorre da ausência ou insuficiência de comunicação, por parte dos 

chefes. 

 Gostaria de ter outro chefe (média global = 2,9) 

As médias mais baixas registadas pelos participantes (média = 3,0 nos gestores; 

média = 2,9 nos colaboradores), torna sintomática alguma insatisfação de ambos, face à 

experiência de liderança que experimentam.  

 A informação sobre a vida da empresa é partilhada por todos (média global 

= 3,3) 

Ao recolher a opinião dos inquiridos sobre esta matéria, registamos a 

insatisfação acentuada dos segundos, relativamente aos primeiros, o que espelha o 

modo, por vezes pouco eficiente, de fazer circular a informação dentro das 

organizações: insuficiente para uns e escassa, geralmente para os níveis hierárquicos 

inferiores (média = 3,5 nos gestores; média = 2,8 nos colaboradores). 

 

3. Valores e Espiritualidade 
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3.1 Os valores e a prática de trabalho 

Falar de valores na atividade laboral, pressupõe o entendimento de que o ser 

humano, enquanto realidade pensante, se encontra permeável à permanente aquisição ou 

melhoria de qualidades morais, como algo que rege - ou deverá reger - o seu modo de 

ser, de pensar e de se comportar, como pessoa, no desenrolar da prática do trabalho. 

Aquilo que pretendemos identificar é o modo como esta temática se encontra enraizada 

em cada um e no contexto laboral. O gráfico 19 ajuda a entender esta realidade. 

Gráfico 19. Os Valores e a Prática do Trabalho 

 

Uma reflexão sobre este gráfico permite-nos constatar, na generalidade, um 

evidente nível de concordância média elevada com as questões propostas, por parte dos 

gestores, mais do que dos colaboradores. Poderíamos mesmo falar de uma certa 

tranquilidade dos gestores, sobre o modo como consideram ver respeitada, a dignidade 

humana, no que concerne às condições de trabalho (média = 4,4), aos valores que 

determinam a sua postura no trabalho (média = 4,5) e, acima de tudo à integridade que 

colocam nos negócios (média = 4,6). Às demais questões, os gestores atribuem médias 

mais baixas que se situam entre os 3,1 e os 3,9, o que interpretamos como uma forma de 

refletir uma menor concordância com a forma como são tidos em conta certos 
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requisitos, em ambiente laboral. São disso exemplo as suas opiniões sobre a justiça na 

atribuição de remuneração (média = 3,5); na atenção à necessidades dos outros (média = 

3,6); na transparência de procedimentos e processos (média = 3,7); a capacidade para 

desculpar os erros dos outros (média = 3,8). 

Por parte dos colaboradores, registamos o facto de, na totalidade das questões, se 

posicionarem de forma menos expressiva que os gestores, nomeadamente quando 

referem os critérios de justiça na atribuição de remuneração (média = 2,5). 

Outros parâmetros estão também associados a uma menor valorização por parte 

destes, nomeadamente os que se referem a: atenção às necessidades dos outros (média = 

3,1); relação entre a estratégia da organização e o bem individual (média = 3,1) e ainda 

o que diz respeito à transparência nos procedimentos e processos (média = 3,0). 

Questões como estas, refletoras dos valores em vigor em ambiente de trabalho e 

indiciadoras de alguma insatisfação, nomeadamente por parte dos colaboradores, 

patenteiam a necessidade de reposicionar estratégias e procedimentos que melhor 

condigam com aquilo que se deseja ver implementado em organizações mais 

humanizadas. 

 

3.2. A Espiritualidade no trabalho 

Ao falarmos de espiritualidade, nos moldes em que o fizemos no início deste 

documento, tivemos como referência a pessoa humana, detentora de inteligência e 

valores, com capacidade de sentir e amar, e capaz de criar e realizar coisas de forma 

criativa. A vertente espiritual do ser humano reporta-o a uma necessidade de relação 

consigo próprio, com os outros, e com Deus. 

A reflexão até aqui realizada centrou-se no registo de matéria mais direcionada 

para o modo como o desenrolar da atividade laboral, se faz sentir nas pessoas - gestores 

e colaboradores. 

Encetamos esta etapa final, oferecendo a cada um, o espaço para poder efetuar, 

uma auto avaliação sobre a forma como, perante as questões colocadas, se posiciona, 

como pessoa. Isto permitir-nos-á tentar encontrar a convergência (ou divergência) das 

opiniões, de gestores e colaboradores, no âmbito da espiritualidade no trabalho, objeto 

fulcral deste projeto. Apoiando-nos no gráfico 20, acompanharemos o pensar e o sentir 

dos inquiridos, diante do cenário de opções propostas. 
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Gráfico 20. A espiritualidade no Trabalho 

 

Da análise deste gráfico, intuímos a quase coincidência em todas a questões 

propostas, por parte dos gestores e dos colaboradores (valores médios acima de 4). Se 

em algumas situações isso se não verifica, será porque, uma vez mais, os gestores as 

valorizam melhor, embora com uma diferença aparentemente pouco significativa. 

Registamos a coincidência de opiniões de ambos nas seguintes situações: 

 As pessoas felizes fazem as organizações felizes (média global = 4,8): representa 

a questão mais valorizada por ambos os grupos de participantes; 

 O uso frontal da palavra amor nas relações de trabalho apresenta uma média 

global de 3,6 pontos, o que supomos poder revestir, em contexto laboral, algum 

receio pelas diferentes conotações que possam ser atribuídas ao termo; 

 Relativamente aos procedimentos com equidade, a média global atribuída é de 

4,6 pontos; 

 Quando consideram o amor como um código de conduta a média global 

atribuída é de 4,5 pontos;  
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 Quando se trata de encontrar sentido para “o amor ao próximo nas relações de 

trabalho e na ética empresarial” (média global de 4,4) e também ao ser 

percecionado “o sentimento de serviço aos outros no contexto de trabalho” 

(média global de 4,5), sentimos que poderemos agrupar as duas questões, na 

similaridade da sua essência, embora expressas de diferente modo; 

 Encontramos ainda um posicionamento muito similar por parte dos gestores e 

dos colaboradores na visão que têm sobre o trabalho como obra de Deus 

(médias = 4,0 e 3,7 pontos, respetivamente) e também no que concerne ao 

“mundo espiritual tem espaço na minha forma de estar na vida” (médias = 4,5 e 

4,3, respetivamente). 

Depois da análise que fizemos sobre os temas objeto deste trabalho, refletindo 

aquilo que pensam e sentem quantos se empenham em fazer pessoas felizes, no 

desempenho da sua atividade profissional, esta vertente, de cunho espiritual, afigura-se-

nos como um passo relevante, a ter em conta no processo e na vida de quem trabalha. 

Como diz o Papa Francisco (2014), a convivência reta e limpa entre os homens, 

objeto do interesse da análise que fizemos e dos resultados que apresentámos, pressupõe 

que se tome consciência de que estamos a ajudar vidas humanas, que não são coisas e 

muito menos estatísticas. E acrescenta ainda: “Praticar a justiça leva-nos ao encontro 

com Deus. Praticar a justiça com os outros é reconhecer a presença de Deus neles
23

”. 

Esta justiça de Deus subentende a espiritualidade, como atributo a ter presente na forma 

de encarar a vida e sobretudo, nas relações entre as pessoas. E, convém que nos 

apressemos... se somos cristãos com Fé. 

Uma ideia abrangente sobre as médias totais, em matéria de espiritualidade, 

atribuída pelos dois grupos de inquiridos-gestores e colaboradores é-nos dada no quadro 

que se segue. Podemos registar a existência de médias muito semelhantes, com uma 

ligeira superioridade nos gestores, relativamente aos colaboradores. 

Quadro II. Gestores e Colaboradores face à Espiritualidade: média global 

 Gestores Colaboradores 

Espiritualidade 3,89 3,81 

 

                                                 
23

 Papa Francisco – Evangelli Gaudium 
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Parte III 

 

Eixos desagregados da investigação sobre a Espiritualidade 

 

1. Posicionamento relativo em domínios selecionados 

Interpretada que foi a espiritualidade, numa ótica abrangente, considerámos 

oportuno proceder uma análise mais desagregada desta questão. E fizemo-lo, tendo em 

conta, a diferenciação sexual dos inquiridos, o nível de habilitações académicas que 

detêm, a idade, a dimensão das empresas onde trabalham e, por fim, a crença religiosa 

que professam. Passamos agora à apresentação dos resultados.  

 

1.1. Espiritualidade e sexo dos participantes 

Debruçando-nos atentamente sobre o gráfico 21 podemos verificar que são as 

mulheres que apresentam uma média mais significativa no posicionamento que 

assumem em quase todas as questões, embora com uma muito ligeira diferença dos 

homens. Apresentam uma coincidência total nas respostas às questões: 

 Reconheço nos outros o meu próximo (média global = 4,3) 

 O trabalho e um garante da dignidade humana (média global = 4,6) 

O sexo feminino posiciona a sua opinião com valor abaixo daquele que 

carateriza a opinião do sexo masculino relativamente à questão “O trabalho como obra 

de Deus (masculino: média = 4,0; feminino: média= 3,8). 

Em todas as que se seguem, regista-se uma valorização superior por parte das 

mulheres em relação aos homens, embora com uma diferença pouco representativa: 

 O amor como código de conduta (feminino: média= 4,6; masculino: média= 

4,5;). 

 O amor ao próximo nas relações de trabalho (feminino: média = 4,5; 

masculino: média= 4,3). 

 A consciência de estar ao serviço dos outros (feminino: média= 4,5; 

masculino: média= 4,4). 
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 Procedimento com justiça e equidade (feminino: média = 4,7; masculino: 

média = 4,6). 

 O mundo espiritual tem espaço na vida (feminino: média= 4,5; masculino: 

média = 4,4.). 

 As pessoas felizes fazem as organizações produtivas (feminino: média 4,9; 

masculino: média 4,7). 

Uma comparação genérica sobre a espiritualidade dos homens e das mulheres 

inquiridas encontra-se patente no quadro seguinte, onde ficam evidenciadas a quase 

coincidência nas médias atribuídas por ambos os sexos (mulheres 3.85 e homens 3.87). 

 

Quadro III. Espiritualidade e o sexo dos participantes 

 Feminino Masculino 

Espiritualidade 3,86 3,87 

 

Estas constatações não permitem que asseguremos ser a mulher dotada de uma 

maior sensibilidade em matéria de natureza espiritual que o homem. Deixamos, contudo 

para reflexão, o confronto verificado. 

Gráfico 21. A Espiritualidade e o Sexo dos participantes 
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1.2. Espiritualidade e Habilitações Académicas 

Detentores de gaus académicos diversos, os participantes fizeram opções, 

igualmente diversas, acerca dos itens que colocámos à sua apreciação no âmbito da 

espiritualidade no trabalho.  

O gráfico 22 dá-nos os contributos necessários para conhecer as suas opções que 

procurámos resumir nestes moldes: 

 São os pós-graduados que, na quase generalidade das questões, se posicionam à 

frente dos inquiridos com outros níveis de habilitações (médias superiores a 4,0). 

Demarcam-se bem quando se exprimem com uma média de 4,9 pontos, face às 

questões: As pessoas felizes fazem as organizações felizes e Tenho consciência 

de que estou ao serviço dos outros. 

 Os doutorados apresentam as suas escolhas quase sempre acima da média de 4,0 

pontos, exceto quando se posicionam sobre questões como: A palavra amor 

pode ser usada frontalmente nas relações de trabalho (média = 3,8) e Vejo o 

trabalho como obra de Deus (média = 3,7). 

 Os detentores do grau de ensino básico valorizam melhor (média = 4,5) as 

seguintes questões: O trabalho é o garante da dignidade humana; O amor 

contém em si um código de conduta; Vejo o trabalho como obra de Deus. 

 Os licenciados dão significado a estas questões: As pessoas felizes tornam as 

organizações produtivas (média = 4,8); O trabalho é o garante da dignidade 

humana e Procuro proceder com equidade (médias = 4,6). O item que aparece 

menos valorizado corresponde a este: Vejo o trabalho como obra de Deus 

(média = 3,9). 

 Aqueles que possuem o grau equivalente ao ensino secundário,  perante a quase 

generalidade das questões, colocam-se acima da média de 4,2; excetua-se o caso 

da questão Vejo o trabalho como obra de Deus, à qual atribuem uma média de 

3,7. 

Os itens mais valorizados estão relacionados com as frases assim referidas: 

 As pessoas felizes tornam as organizações mais produtivas (média= 4,7); 
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 Com uma média de 4,4, aparecem sinalizadas as seguintes mensagens: O amor 

contém em si um código de conduta; Tenho consciência de que estou ao serviço 

dos outros; Reconheço nos outros o meu próximo. 

Gráfico 22. Espiritualidade e Habilitações Académicas 

 

No quadro IV registamos as médias globais das opiniões dos inquiridos, segundo 

as suas habilitações académicas, a partir do qual emergem as afirmações seguintes: São 

os pós-graduados que melhor expressam o seu nível de espiritualidade (média = 4,16), 

seguindo-se os detentores do grau de ensino secundário (média = 3,89), os licenciados 
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(média = 3,87), os mestres (média = 3,83), o ensino básico (média = 3,80), e por fim os 

doutorados (média = 3,76). 

Quadro IV. Espiritualidade e Habilitações Académicas 

 
Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 
Licenciatura 

Pós-

graduação 
Mestrado PhD 

Espiritualidade 3,80 3,89 3,88 4,17 3,84 3,77 

 

1.3. Espiritualidade e Idade 

Numa tentativa de identificar como se apresentam as diferentes faixas etárias 

sobre a temática da espiritualidade no trabalho, centrámos a atenção nos resultados 

patentes no Gráfico 23. 

Na faixa etária superior a 65 anos, as questões que assinalámos aparecem assim 

referenciadas, por ordem decrescente da média atribuída:  

 Com uma média de 4,6: O trabalho é o garante da dignidade humana; Tenho 

consciência de que estou ao serviço dos outros; As pessoas felizes tornam as 

organizações mais produtivas; 

 A média de 4,5 é dada a estas afirmações: Reconheço nos outros o meu próximo; 

Tenho bem clara a minha missão; 

 O item Vejo o trabalho com obra de Deus apresenta uma média de 4,2; 

 A média de 3,8 é a que corresponde à questão A palavra amor pode ser 

frontalmente usada nas relações de trabalho. 

Os mais jovens (23/35 anos) expressam-se nestes moldes: 

 Com média de 4,8: As pessoas felizes tornam as organizações mais produtivas;  

 Com uma média de 4,7: Procuro proceder com equidade;  

 Com uma média de 3,6: A palavra amor pode ser frontalmente usada nas 

relações de trabalho; 

 Com uma média de 3,3: Vejo o trabalho como obra de Deus. 
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As pessoas com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos registam a sua 

classificação média nestes moldes:  

 Com média de 4,7: As pessoas felizes tornam as organizações mais produtivas;  

 Com uma média de 4,6: O trabalho é o garante da dignidade humana; 

 Com uma média de 4,5: O amor contém em si um código de conduta;  

 Com uma média de 4,0: Vejo o trabalho como obra de Deus;  

 Com uma média de 3,7 A palavra amor pode ser usada frontalmente nas 

relações de trabalho. 

Quando nos debruçamos sobre as respostas dadas pelas pessoas que integram a 

faixa etária dos 36/50 anos, contatamos o seguinte: 

 A questão mais valorizada (média= 4,8): As pessoas felizes tornam as 

organizações produtivas; 

 Com média de 4,7 encontramos a frase: Procuro proceder com equidade;  

 Às expressões Amor ao próximo faz sentido nas relações de trabalho e na ética 

empresarial e Tenho consciência de que estou ao serviço dos outros é atribuída 

uma média de 4,5. 

 Com menor valoração surgem as frases Vejo o trabalho como obra de Deus 

(média=3,8) e A palavra amor pode ser usada frontalmente nas relações de 

trabalho (média= 3,5). 
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Gráfico 23. Espiritualidade e Idade 

 

 

No quadro que se segue consta uma análise global destes resultados, onde se 

podem analisar as médias de espiritualidade por faixa etária. A faixa etária onde a 

espiritualidade é mais elevada é a das pessoas com mais de 66 anos (média= 4,00). 

Seguem-se os de 51-65 anos (média= 3,92); 36-50 anos (média= 3,86); os de 23-35 

anos (média= 3,64). 

Quadro V. Espiritualidade e Idade 

 23-35 anos 36-50 anos 51-65 anos 66 e + 

Espiritualidade 3,64 3,86 3,93 4,0 
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1.4 Espiritualidade e Crença Religiosa 

Como tivemos ocasião de verificar os respondentes que integram o presente 

estudo caraterizam-se, de acordo com a sua profissão religiosa deste modo: 92,6% são 

católicos; 4,3% são protestantes; 1% afirma não assumir qualquer religião. Pese embora 

o facto de existir uma enorme discrepância entre a população das diferentes confissões 

religiosas, procedemos ao registo desagregado das mesmas, realidade que o gráfico 24 

reflete. 

Gráfico 24. Espiritualidade e Crença Religiosa 

 

Ficamos pois diante de um cenário que nos permite afirmar que as posições dos 

protestantes ficam claramente demarcadas dos católicos e dos que não tem religião, nas 

matérias seguintes: 

 As pessoas felizes fazem as organizações produtivas (média= 5,0 para os 

protestantes; e igual média = 4,8 para os católicos e para os participantes sem 

religião). 
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 Procuro não julgar as pessoas e tento conhecê-las melhor (média = 5,0 para os 

protestantes; média igual de 4,8 para os católicos e os participantes sem religião. 

 Procuro proceder com equidade (média = 5,0 para os protestantes; média= 4,6 

para católicos e sem religião). 

 O amor contém em si um código de conduta (média = 5,0 para os protestantes; 

média= 4,5 para os católicos; média = 4,2 para os que não professam qualquer 

religião). 

 Tenho bem clara a minha missão (média = 5,0 protestantes; média= 4,4 para os 

católicos; média= 3,9 para os participantes sem religião). 

 O trabalho é o garante da dignidade humana (média= 5,0, para protestantes, 

média = 4,6 para os católicos; média = 4,2 para os participantes sem religião). 

Em outras questões, deixam de ser os protestantes a ter a prevalência do valor 

atribuído pelos outros, como se pode verificar nos casos seguintes: 

 O mundo espiritual tem espaço na minha vida (média = 4,5 para os católicos; 

média= 4,3, para os protestantes; média= 3,0 para os participantes sem religião). 

 Reconheço nos outros o meu próximo (média = 4,8 para os protestantes; média = 

4,3 para os católicos; média = 4,0 para os participantes sem religião). 

Uma análise global destes resultados e, para além das pequenas divergências que 

assinalámos, podemos afirmar que o mundo espiritual constitui uma variável presente 

nas pessoas inquiridas, notando-se contudo uma maior preponderância nos que se 

afirmam cristãos - católicos e protestantes - relativamente aos que não professam 

qualquer religião. 

 O quadro seguinte apresenta as médias registadas sobre a espiritualidade e a crença 

religiosa: média = 3,91 (católicos); média = 3,87 (protestantes); média = 3,36 

(participantes sem religião). 

Quadro VI. Espiritualidade e Crença religiosa 

 Católica Protestante Sem religião 

Espiritualidade 3,91 3,88 3,37 
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2. Registos de Hoje e de Futuro 

A oportunidade que foi oferecida aos inquiridos de expressar as suas opiniões 

acerca de quanto poderia vir a ser feito - ou melhorado - nos diferentes contextos 

laborais, onde se encontram inseridos, permitiu a recolha de um conjunto de 

pensamentos e desejos, gratos de registar. 

A partir deles, procedemos, por um lado, à elencagem de expressões que nos 

pareceram cheias de significado e, por outro, ao tratamento (análise de conteúdo) de 

informação emanada pelos inquiridos, na sequência do propósito apresentado. 

 

2.1. As palavras ditas hoje 

As expressões que selecionámos: 

 “A nobreza de propósito anima o espírito a construir. E a nobreza de 

procedimentos, anima a convergência de esforços” 

 “Quando lidas com pessoas sê gentil e bondoso. Nos negócios, sê competente e na 

ação, sê atento à oportunidade adequada” 

 “O Homem comum é exigente com os outros; o homem superior é exigente 

consigo” 

 “O valor do trabalho é o valor que ele tem para Deus; quaisquer outros critérios 

são “aproximações” mais ou menos parciais ou até completamente enganadoras” 

 “Na minha empresa que é uma multinacional, existe código de ética, mas não há 

qualquer referência espiritual, até acho que é expressamente abolida por causa das 

suscetibilidades” 

 “Os outros são Deus na minha vida” 

 “Uma pessoa equilibrada garante um desempenho equilibrado” 

 “Viver o trabalho como Missão e como serviço aos outros; usar os critérios de 

Jesus é o discernimento para tomar decisões” 
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2.2. O delinear de um futuro melhor 

As inúmeras opiniões, dispersas numa longa lista, exigiram que procedêssemos a 

uma análise de conteúdo que conduziu ao seu agrupamento em sub-dimensões, tendo 

como referência a similaridade de algumas, a relação e a complementaridade, resultante 

do entrosamento de outras. 

Deste trabalho, surge o quadro que agora se apresenta e onde podemos encontrar 

assinaladas, expressões emitidas pelos inquiridos, que interpretámos como sendo 

inspiradoras de uma visão prospetiva de futuro, nas organizações. Estas expressões 

revelam, acima de tudo, o desejo de ver concretizadas, no trabalho, formas mais 

perfeitas de estar e de pensar, imbuídas de humanidade e respeito por quem trabalha, 

que sintetizamos em algumas palavras /chave: o respeito, a entre ajuda, a dignidade, o 

amor ao próximo, a espiritualidade, o perdão, a solidariedade. 

 

Quadro VII. Por um melhor futuro: Sentimentos e desejos dos inquiridos 

Fé cristã e vivência no trabalho  Estar de bem consigo próprio e com Deus 

 Oração antes de tomar uma decisão importante 

 Deus no centro da minha vida e do meu trabalho 

 Leitura diária do pensamento do dia 

 Assumir a nossa convicção 

 Permitir espaços para a espiritualidade 

 Saber encarar os desaires do dia-a-dia 

 Aceitação de símbolos religiosos no local de trabalho 

 Um curso de Deus no trabalho 

 Formação sobre os valores no trabalho 

 Missa anual de ação de graças pelo sucesso da empresa. 

 Fazer uma pausa diária para reflexão 

O sentido do “Outro”  Estar atento às necessidades do Outro 

 Respeito mútuo nas relações 

 Respeitar como quer ser respeitado 

 Respeito/amor pelo próximo 

 Respeito pela vida integral de cada um 

 Humanização do trabalho profissional 

 Menos pressão e mais comunicação 

Valores a vivenciar nas 

organizações 
 Nobreza de propósitos 

 Nobreza de procedimentos 

 A dignidade do ser humano 

 A busca da santidade 

 A procura da felicidade 

 Integridade 

 Construir o Bem, como missão 

 Disseminação do conceito de Humanitude 

 Distribuição dos lucros por todos 

 Sentido de missão no trabalho 
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 Dignidade humana acima de resultados 

 Clareza/justiça na atribuição de prémios 

 O trabalho como um dom 

 Valorizar a empresa, valorizando as pessoas 

  O exemplo vem de cima 
Envolvimento das 

pessoas/Responsabilidade Social 
 Responsabilização pelas ações de solidariedade (coleta de bens 

alimentares, roupas, brinquedos) 

 Consciência de que, pelo trabalho, participamos num Bem Maior 

 Incentivar iniciativas de arte/cultura (mostras de algo feito por cada 

um) 

 Participação em iniciativas de caridade /solidariedade 

O comprometimento das pessoas  Criação de um banco de horas  

 Apoio psicológico (trabalhadores e famílias) em situações 

traumáticas 

 O trabalho como missão 

 Maior diálogo entre direção e colaboradores 

 Mesas redondas e fóruns de discussão sobre temas que ajudem ao 

crescimento pessoal, ética e espiritualidade 

 Trabalho e família  Maior atenção às necessidades familiares 

 Celebração de datas importantes para cada um 

 Compatibilização de horários com ações de voluntariado 

 Fomento da maternidade 

 O tripé da felicidade: Família, Amigos e Trabalho 

 Celebrar o início de uma gravidez 
 Abertura à vida e opções privadas 

das pessoas 
 Permitir e aceitar as diferenças 

 Desligar as opções pessoais da vida das organizações 

  Respeito pelas diferenças 

 Rejeitar comentários sobre a vida dos outros 

 O trabalho e as tomadas de decisão  Dignificação do trabalho pelos políticos 

 Dignificação do trabalho pelos gestores 

 Clareza nas decisões 

 Frontalidade nas avaliações 

 Reflexão sobre o modelo de relacionamento em vigor 

 Contribuição para o bem comum (acionistas, colaboradores, clientes, 

fornecedores, estado) 

 A oração, antes da decisão 

Atitudes a cimentar  Honestidade 

 Verdade 

 Integridade 

 Transparência 

 Ética 

 Compaixão 

 Paciência 

 Compreensão/aceitação 

 Solidariedade 

 Bom senso 

 Respeito pela diferença 

 O exemplo, pelo exemplo/testemunho  

 Coesão  

 Diálogo 

 Coragem 

 Companheirismo 

 Ver os outros como irmãos 

 O sentido do perdão 

 O serviço aos outros 

 Encarar os desaires como sinais de Deus 
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O contributo pedido à Acege na 

construção da espiritualidade no 

trabalho 

 Proporcionar cursos/workshops sobre este tema de Deus e o trabalho 

 Ações de formação e teambuilding 

  

 

2.3. O entrosamento dos resultados obtidos com o Código de Ética da Acege 

A enumeração, de certo modo exaustiva, de constatações e metas processuais e 

éticas, deixa antever a ousadia de se pensar que, antes de tudo o que foi dito agora, nada 

existia. Evidentemente que não foi esse o móbil que norteou este estudo e muito menos 

a convicção de que tudo surge, é novo, no espaço do trabalho que conhecemos. 

Sabemos que muitos se empenham em fazer percursos sadios e louváveis, por formas 

diversas.  

Sem menosprezar experiências positivas, provavelmente difíceis de enumerar, 

mesmo incontáveis, procurámos apenas estabelecer a relação entre questões 

consideradas cruciais e os registos normativos, procedentes de uma instituição cujo 

objetivo é contribuir, através de um Código de Ética, que constitui “uma referência 

para a atuação de homens e de mulheres que gerem as empresa, propondo a adoção de 

valores e sugerindo caminhos que permitam promover a competitividade do tecido 

empresarial português”.  

Foi assim que surgiu o quadro que se segue, plasmando a relação entre quatro 

esferas fundamentais do estudo e o texto da ACEGE. 

 

Quadro VIII. Dimensões do estudo e Código de Ética da Acege 

 

Âmbito de 

incidência das 

questões 

Dimensões contempladas 

pelo estudo 

Consonância com o Código de ética da 

Acege 

Na Esfera Própria  Saber o que se espera de cada um 

 Respeito pela dignidade do trabalhador 

 Feedback sobre o desempenho 

 Autonomia no desempenho das funções 

 Integração /satisfação no trabalho 

 . Reconhecimento 

1.Defesa da dignidade dos homens que 

colaboram nas empresas 

….Respeitar e promover o projeto de vida dos 

trabalhadores, com particular atenção à 

felicidade conjugal 

…Oferecer condições de trabalho que 

respeitem a dignidade a saúde e a segurança. 
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 .Comprometimento na função 

 

….Fazer a seleção dos colaboradores em 

função da sua competência 

2. Promover a excelência nas organizações em 

todos e em tudo 

3..Procurar proteger as pessoas mais frágeis 

Na Esfera dos 

Outros 

 Amor ao Próximo 

 Partilha de informação 

 Entre- ajuda / Entendimento 

 Respeito Mútuo 

 Bem – estar das pessoas 

 Atenção às necessidades dos outros 

1. Informar de forma adequada e honesta 

sobre a vida da empresa 

2..Lutar ativamente contra todas as formas de 

corrupção ativa ou passiva 

…Promover uma concorrência leal e honrada 

... Contribuir para o bem comum 

Na Esfera dos 

Negócios 

 Integridade 

 Consideração pelo bem individual 

 Transparência de procedimentos 

 Justiça nas remunerações 

 

1. O trabalho como fator essencial para a 

realização individual 

2. A ética empresarial significa confrontar 

permanentemente a procura de uma maior 

rentabilidade com a defesa do homem 

Na esfera da 

Espiritualidade no 

trabalho 

 O sentido do perdão 

 Trabalho e dignidade humana 

 O amor, como código de conduta 

 Ética empresarial 

 Um espaço para a espiritualidade 

1. Procurar ao longo de toda a vida formar a 

consciência segundo critérios e valores éticos 

claros 
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Notas Conclusivas 

A palavra conclusão – ou notas conclusivas - sugere, de imediato, algo de 

acabado, encerrado, deixando subentender o orgulho de se ter sido capaz de dar por 

finda a reflexão sobre um assunto. Na realidade, cada vez que nos colocamos nesta 

posição, agiganta-se, diante de nós, a sensação clara de ter deixado por fazer uma 

imensidade de coisas e de refletir, a partir de números, percentagens e médias, sobre as 

diferentes questões e perspetivas. Dentro daquilo que foi possível concretizar, passamos 

a registar, de forma sintética, os principais eixos que definem os resultados a que 

chegámos. 

 

Eixo I. Confirmar /infirmar as hipóteses de trabalho 

 

Hipótese 1 - Existe respeito pelos valores humanos nos contextos laborais 

Hipótese 2 – Professar uma ideologia religiosa traz associada uma maior vivência espiritual no 

trabalho 

 

Hipótese 1 

Numa tentativa de validar a 1ª hipótese, remetemos para o gráfico 25, onde 

podemos verificar o lugar relativo, ocupado pelas diferentes vertentes que integraram o 

presente estudo: A liderança; a afiliação da pessoa com a empresa; as relações humanas 

no trabalho; os contornos e perspetivas de carreira; a comunicação interna na 

organização; os valores em vigor; o lugar da espiritualidade na atividade profissional. 

Gráfico 25. Posicionamento relativo dos parâmetros analisados 
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Quando auscultámos a opinião dos gestores e dos colaboradores que integraram 

a amostra do presente estudo, elencámos uma série de questões que permitisse formular 

juízos de valor acerca dos diferentes agrupamentos, em que as colocámos. A partir dos 

valores encontrados, fomos procedendo a uma análise desagregada de cada uma das 

questões referidas. 

O gráfico anterior ajuda a visualizar a posição relativa de cada um desses 

agrupamentos temáticos, permitindo-nos concluir que existem nas organizações valores 

humanos, reconhecidos pelos gestores e colaboradores. 

 

Hipótese 2 

Abordando agora os resultados a que conduziram as perguntas formuladas, com 

o objetivo de verificar se existe ou não relação entre a religião professada e a 

espiritualidade, teremos que nos remeter ao gráfico 24 que, em detalhe, permitiu 

verificar o posicionamento relativo dos católicos, dos protestantes e daqueles que se 

dizem sem religião. 

Numa revisão geral sobre os dados constantes nesse gráfico, podemos reiterar as 

conclusões então registadas: 

 Qualquer dos três grupos referidos apresenta valores que indiciam a 

existência de espiritualidade no trabalho, quando se trata de fatores 

relacionados com processos e atitudes que refletem a vivência humanizante 

no trabalho e nas relações laborais. 

 Algum afastamento fica patente nas opiniões emitidas pelos que se dizem 

sem religião, em perguntas que envolvem uma certa conotação de caráter 

mais transcendente, do tipo “Vejo o trabalho como obra de Deus” (média = 

2,2);O mundo espiritual tem espaço na minha vida (média = 3,0); A palavra 

amor pode ser frontalmente usada nas relações de trabalho (média = 2,8). 

 

O ser humano, independentemente da presença ou ausência da crença religiosa 

que admite possuir, rege-se por princípios que determinam a existência de 

espiritualidade, salvaguardando apenas as premissas identificativas da existência ou 

inexistência de Deus, na vida de cada um. 
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Confirmação da hipótese? 

Ao determo-nos sobre a questão da espiritualidade, eixo fundamental no estudo 

que nos propusemos realizar, somos induzidos a registar, a posição dos respondentes, 

nesta matéria. Queremos dizer com isto que, não obstante as circunstâncias e os 

contextos adversos que envolvem a sociedade dos nossos dias, nomeadamente no 

âmbito laboral, existem pessoas e grupos específicos (que, como referimos no início 

deste documento serem maioritariamente católicos ou protestantes e, portanto, cristãos), 

que valorizam e assumem uma forma diferente de entender as pessoas e o trabalho. 

Talvez seja esta a primeira conclusão que poderá deixar, em todos nós, uma 

palavra de esperança. Não foi com um punhado de doze homens que Cristo conseguiu 

dar corpo ao seu ministério e incendiar o mundo daquele tempo? Este é o nosso tempo. 

Estes são os homens e mulheres que temos. Terá que ser com eles (talvez intensificando 

o estímulo e dando maior visibilidade às boas práticas) que poderemos ver disseminado 

o sentido da espiritualidade no trabalho e, através dela, o Amor entre as pessoas.  

 

Eixo 2- Envolvimento dos inquiridos 

Este projeto agregou a si, como já vimos, um número mais elevado de respostas 

de gestores do que de colaboradores. 

Aquilo que se verifica, em valores médios, é que por parte dos gestores está 

patente um grau de satisfação/ execução/ realização mais elevado do que aquele que 

emana das opiniões dos colaboradores. 

Apresentado o posicionamento dos inquiridos diante de questões, avaliadas e 

registadas, através de médias ponderadas, pudemos constatar, conclusões que 

consideramos de relevância.  

Efetivamente, o facto de, numa escala de 1 a 6, esses valores não serem nunca 

inferiores a 3, significa que, a experiência no trabalho dos inquiridos, decorre em 

contextos, conotados com níveis satisfatórios ou muito satisfatórios, de bem-estar. Isto, 

mesmo quando deparamos com algum desencanto, por parte dos colaboradores, 

relativamente aos gestores inquiridos. 
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Eixo 3 - A visualização gráfica dos resultados 

Cada uma das questões que deram corpo aos resultados obtidos, foram objeto de 

uma avaliação personalizada, por parte dos respondentes. 

De modo a que possa ser dada uma oportunidade de conhecer o valor dado por 

estes, a cada uma dessas questões, na escala que foi proposta, deixamos as matrizes que 

se seguem, sem que a elas façamos algum comentário. Permitam-nos que deixemos essa 

análise ao critério de cada um dos leitores, em função do interesse que os temas lhes 

forem suscitando. 
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3.1. Eu e a empresa 
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3.2. As relações humanas no trabalho 

 

 

3.3. A Carreira 
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3.4. A comunicação interna 

 

 

 

3.5. Os Valores 
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3.6. A Espiritualidade no Trabalho 
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4. Algumas reflexões alicerçadas (talvez) na Ciência e (seguramente) na Fé 

O produto final deste trabalho, é fruto da capacidade de cada um daqueles, que 

nele aceitou participar, de pensar, criticar e ponderar melhor sobre os parâmetros que, 

através da estrutura apresentada, foram sendo sugeridos. Uma palavra de gratidão pela 

generosidade de todos, os que de forma anónima, contribuíram para o enriquecimento 

deste estudo. 

Os resultados alcançados refletem sobretudo, a capacidade que cada pessoa 

possui de ter consciência daquilo que realiza, avalia e, em função disto, ser capaz de 

mudar o rumo à sua vida. Esta potencialidade, constitui um atributo de capital 

importância que determina a condição humana como ser pensante e responsável pela 

sua liberdade de agir. Retratando e acima de tudo fundamentando esta realidade, 

Damásio (2001) afirma que a consciência individual “ não fica confinada ao si, mas é 

encarada como a combinação de dois problemas intimamente relacionados: 

compreender como o cérebro, dentro do organismo humano engendra padrões mentais 

que denominamos, à falta de melhor termo, de imagens de um objeto (o-filme-no-

cérebro) e explicar como, em paralelo com a produção de padrões mentais para um 

dado objeto, o cérebro produz em si, o ato de conhecer
24

”…. E isto porque o ser 

humano tem a capacidade de poder ser, simultaneamente” espetador, entendedor, 

conhecedor, pensador e possível ator”, no processo do desenrolar da sua vida. 

Todas as decisões pessoais, nos grandes empreendimentos ou nas coisas 

pequenas, estão intrinsecamente relacionadas com a capacidade de entender, conhecer, 

pensar e decidir, em consonância com os valores que regem a forma de estar e de 

conceber o mundo e as pessoas. Estes valores, que muitas vezes se encontram 

enraizados em cada um, por motivos vários, mas sempre relacionados com a experiência 

de vida, estes valores, dizíamos, também se aprendem e se incorporam pela forma como 

se clarificam e interiorizam conceitos e princípios, que colocam a pessoa humana no 

centro da criação e lhe conferem um valor especial, no cenário da vida e do mundo. 

O equilíbrio da vida humana num cenário do trabalho, está ligado a inúmeros 

fatores, mas depende muito da forma como se concebem e desenrolam as relações 

descendentes, ascendentes e laterais entre os diferentes níveis hierárquicos e funcionais. 

                                                 
24

 Damásio, António – O sentimento de si, 2000 
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Numa palavra, como é encarada o problema do diálogo entre as pessoas que integram 

esses diferentes níveis. Como diz Levinas (1980):”A socialidade do diálogo não é a 

experiência da conjugação entre homens que se falam. O diálogo seria um 

acontecimento do espírito, pelo menos tão redutível e tão antigo quanto o cogito (…) 

Haveria um diálogo, no Eu-Tu, para além da espiritualidade do saber preenchido pelo 

mundo, a abertura à transcendência
25

”. 

O diálogo, aberto à transcendência, pressupõe o amor entre seres humanos. 

Como disse Madre Teresa de Calcutá, “Não podemos resolver todos os problemas do 

mundo, mas espero que nunca criemos o pior problema de todos que é destruir o 

amor
26

” E continuará dizendo “Todos devem ver bondade no vosso rosto, nos vossos 

olhos, no vosso sorriso, na vossa terna saudação”. De facto, a vida de cada dia, 

alicerça-se sobre pequenas coisas como estas a que ela fez referência. Mas o que se 

torna importante é como diz, Martin Luther King “Devemos aprender a viver todos 

juntos, como irmãos . Ou morreremos como tolos
27

”. E a realidade do trabalho, numa 

dada organização, exige mesmo que aprendamos a viver todos juntos, sob pena de 

soçobrarmos em conjunto. 

O interesse em entender aquilo que denominámos de espiritualidade no trabalho, 

e que norteou toda a conceção de dimensões e indicadores, possivelmente capazes de a 

medir, deixam em aberto uma conceção transcendental da dita espiritualidade. 

Assumimos, com toda a humildade, que nunca a conseguiríamos abordar, pela 

enormidade e profundidade da dimensão que a carateriza. Ela extravasa a capacidade do 

investigador mais atento, por pressupor uma interioridade e uma vivência única e, por 

isso, não permeável ao observador externo. 

A atividade complexa, requerida pelo exercício das tarefas laborais e muitas 

vezes o esforço, o desencanto, a frustração, os mal-entendidos, fazem transbordar a” 

barca “que a cada um está confiada. E aqui, abre-se o espaço para a palavra de 

esperança e de confiança, deixada por Santo Agostinho quando diz: “ Cristão, na tua 

nave , dorme Cristo. Desperta-o, que Ele admoestará a tempestade e far-se-á calma”. 

A nave, muitas vezes tormentosa, do trabalho humano, está entregue em nossas mãos. 

Poderemos apenas contar com as nossas forças, para acalmar eventuais tempestades? 

Não será este o espírito que envolve o conceito de missão no trabalho? A missão 

                                                 
25

 Levinas – O diálogo – Consciência de si e proximidade do próximo,1980 
26

 Teresa de Calcutá-  Amor,QuidNoviLimitada,2007 
27

 Luther King, Martin – Luther King,M, QuidNoviLimitada,2007 
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pressupõe a saída de alguém a percorrer um caminho. Quem se propõe a construir o 

Bem como missão dispõe-se ao êxodo, às agruras de um caminho, talvez deserto, na 

certeza de que é precedido por Deus. “Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou 

neste mundo. É preciso considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão 

de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar”. Numa palavra: “Estar 

atento às necessidades do Outro”. Como diz Papa Francisco (A Alegria do Evangelho), 

trata-se de reconhecer Deus no Outro, o que leva a «descalçar sempre as sandálias 

diante da terra sagrada do outro”
28

.  

Cremos pois que este estudo nos proporcionou a oportunidade de “medir o pulso” dos 

respondentes, entender o modo como percecionam os níveis de bem-estar no trabalho, 

alertando, em consequência, para alguns caminhos possíveis, de convivência reta e 

justa, entre aqueles que partilham de um mesmo projeto de vida, através do trabalho. 

Estes resultados- assim o desejamos – poderão ter a função de um espelho refletor da 

realidade e de um motor propulsor de novos rumos, atitudes e comportamentos. Numa 

vida levada a sério. “Se alguém faz da sua vida um rascunho, menospreza o maior Dom 

que lhe é dado…e pode não ter tempo de o passar a limpo”, uma frase atribuída a 

Tarcisa Tommasi e que partilhamos na íntegra. 

E fica-nos, para concluir a recente mensagem do Papa Francisco
29

, plena objetividade e 

sobretudo esperança: 

“Em qualquer abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é 

indispensável incluir o valor do trabalho, tão sabiamente desenvolvido por São João 

Paulo II na sua encíclica Laborem exercens. Recordemos que, segundo a narrativa 

bíblica da criação, Deus colocou o ser humano no jardim recém-criado (cf Gn 2, 15), 

não só para cuidar do existente (guardar), mas também para trabalhar nele a fim de 

que produzisse frutos (cultivar). Assim os operários e os artesãos «asseguram uma 

criação perpétua» (Sir 38,34). Na realidade a intervenção humana que favorece o 

desenvolvimento prudente da criação é a forma mais adequada de cuidar dela, porque 

implica colocar-se como instrumento de Deus para ajudar a fazer desabrochar as 

potencialidades que Ele mesmo inseriu nas coisas: «O Senhor produziu da terra os 

medicamentos; e o homem sensato não os desprezará» (sir 38,4).”
30

 

                                                 
28

 Evangelii Gaudium, n169 
 
28.Francisco, Papa. Laudato Si, nº 125 
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Confiar em homens sensatos – mesmo que sejam poucos , mas com força anímica- será 

a única atitude de confiança na vida e de esperança para que o  mundo se torne  melhor. 
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