
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação de mestrado foi realizada 

no âmbito do Projeto “Pobreza Absoluta em 

Portugal” (PTDC/CS-SOC/123093/2010), 

financiado pela Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia.  

 



 

Agradecimentos 

Talvez por esta ser a página que, pelo menos para mim, simboliza o fim de um ciclo considero 

que é o local ideal para quebrar com alguns formalismos e expressar-me da forma que me é mais 

natural e da forma que, neste momento penso ser, a mais adequada. Antes de mais, gostaria de sugerir 

um novo título para a minha página dos agradecimentos. Sei que os agradecimentos são importantes, 

são uma forma cortês e elegante de reconhecer o valor a todos os que estão presentes na minha vida. 

Mas na verdade, neste momento, mais do que agradecer eu quero (honestamente) pedir desculpas… 

Antes de alterar a natureza deste espaço, queria agradecer a toda a equipa de investigação do 

projeto “Pobreza Absoluta em Portugal”. Um agradecimento em especial a todos os investigadores pela 

oportunidade que me foi dada e por todo o apoio e interesse manifestado ao longo destes dois anos. 

Queria também agradecer às minhas colegas bolseiras de investigação pelo companheirismo e espírito 

de equipa. 

A partir desta linha esta página será o mural dos pedidos de desculpas. 

Em primeiro lugar queria pedir desculpa aos meus pais. Sei que o meu humor não foi o mais 

tolerável e a minha presença (rara) nem sempre foi dedicada. Obrigada por não me terem cortado a 

mesada, por continuarem a querer-me como vossa filha e, especialmente, por serem sempre tão 

fantásticos e compreensivos. Queria especificamente pedir desculpas ao meu pai, por o ter obrigado a 

ler o enquadramento teórico. Obrigada pelas contribuições valiosas. 

Gostaria também de pedir desculpas ao meu primo João José pelo tempo que lhe roubei com 

tarefas menores de formatação. Apesar de lhe estar a pedir desculpas, eu sei que ele adorou conhecer 

o Amartya Sen e que encarou as tarefas que lhe deleguei como uma experiência positiva. 

A todos os meus amigos e colegas de trabalho, um honesto pedido de desculpas por me ter 

tornado uma pessoa repetitiva e monótona. Um pedido de desculpas, em especial, aos meus amigos 

de quem me esqueci das datas de aniversário. 

Também gostaria de pedir desculpas à Elvira Pereira e à Dália Costa. E dedicar-lhes um sincero 

“muito obrigada” por toda a dedicação e por todas as orientações. Por todas as contribuições e 

estímulos para fazer mais e melhor. Desculpem os sábados e domingos na minha “companhia virtual”. 

Por último, queria pedir desculpa a todos os que leram o “meu mural das desculpas” e 

continuam a achar que eu me deveria ter dedicado mais a agradecer do que a redimir-me… a todos 

esses, desculpem vocês também qualquer coisinha! 

  



 

 

Resumo 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo realizar uma análise das preferências 

relacionadas com necessidades humanas fundamentais dos indivíduos, no contexto 

português. Nesta análise adota-se uma perspetiva de género. Ao escolher o estudo das 

preferências, e não das necessidades humanas fundamentais que cada indivíduo pode 

efetivamente suprir, pretende-se compreender se os papéis de género – feminino e masculino 

– poderão afetar a hierarquização valorativa de determinadas necessidades humanas 

fundamentais e dos mecanismos de satisfação respetivos. 

Para estabelecer as preferências inerentes à valorização de necessidades humanas 

fundamentais, propõe-se um modelo teórico formulado com base nas Teorias das 

Capacidades de Sen (1990, 1992, 1993, 1999) e Nussbaum (2000, 2011), e na Teoria do 

Desenvolvimento a Escala Humana de Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn (1986/1993). Os 

procedimentos metodológicos adotados recorrem a dados de natureza quantitativa e 

qualitativa na qual se conjuga a análise de microdados do Eurobarómetro 2007 sobre 

“Pobreza e Exclusão Social”, para a população residente em Portugal, com a análise de 

conteúdo de focus groups realizados, em Portugal, nos anos de 2012 e 2013 com indivíduos 

em idade ativa com filhos menores a residir consigo, no contexto do projeto “Pobreza Absoluta 

em Portugal” (PTDC/CS-SOC/123093/2010), financiado pela Fundação para a Ciência e para 

a Tecnologia. 

Partindo de uma perspetiva de género analisa-se as prioridades na satisfação das 

necessidades humanas fundamentais e identificam-se diferenças entre mulheres, homens, 

mães e pais, sugerindo um processo em mudança dos papéis sociais de género, na sociedade 

portuguesa atual. 
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Abstract 

This master thesis aims to present an analysis of the fundamental human needs 

preferences in the Portuguese context. A gender perspective is adopted in this analysis. By 

selecting the study of the preferences instead of the fundamental human needs that each 

individual might fulfil –we intend to understand if gender roles – feminine and masculine –may 

affect the hierarchy of value that is attributed to certain fundamental human needs and its 

correspondent satisfiers. 

To establish the inherent preferences of the fundamental human needs appraisal, we 

present a theoretical Model developed on the basis of the Theory of Capabilities by Sen (1990, 

1992, 1993, 1999) and Nussbaum (2000, 2011), and also on the Theory of Human-Scale 

Development by Max-Neef et al. (1986/1993). The methods and procedures chosen rely on 

quantitative and qualitative data, joining the analysis of microdata from the Eurobarometer 

(2007) on “Poverty and Social Exclusion” with the content analysis of focus groups that took 

place at the years of 2012 and 2013 with individuals in an active age, with children under 18 

at their care, within the range of the project “Absolute Poverty in Portugal” (PTDC/CS-

SOC/123093/2010), financed by the Foundation for Science and Technology. 

Leaded by a gender perspective this analysis looks at different priorities in the 

satisfaction of basic human needs and identifies differences between women, men, mothers 

and fathers which can be interpreted in the context of social gender roles, in the Portuguese 

society. 
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INTRODUÇÃO 

Na sociedade portuguesa ainda persistem representações de género influenciando os 

papéis de género – masculino e feminino. Os estudos sobre as mulheres, em relação com o 

estudo da satisfação das necessidades humanas fundamentais, fazem referência a situações 

de pobreza, escassez de recursos e privação. Neste estudo, faz-se uma análise das 

preferências relacionadas com as necessidades humanas fundamentais dos indivíduos, na 

sociedade portuguesa e em função do género.  

No campo de estudo das necessidades humanas fundamentais, sabe-se que o que 

cada um prefere efetivamente suprir é distinto daquilo que cada um pode efetivamente 

satisfazer. Adotando a perspetiva de género, ao escolher o estudo das preferências, e não 

das necessidades humanas fundamentais que cada indivíduo pode efetivamente suprir, 

pretende-se compreender de que modo os papéis de género – feminino e masculino – 

poderão afetar a hierarquização valorativa de determinadas necessidades humanas 

fundamentais e dos respetivos mecanismos de satisfação. A alteração na hierarquia de 

necessidades pode não significar (linearmente) a existência de situações de privação. Pelo 

contrário, a alteração hierárquica de necessidades reproduz o que cada indivíduo valoriza 

fazer ou ser e, essa valorização, pode ser fortemente influenciada pelos papéis de género – 

pelo que a sociedade espera de cada um em função de ser homem ou ser mulher.  

Relativamente aos papéis de género socialmente aceites, de acordo com Amartya 

Sen, em determinadas sociedades “os conflitos de interesses parcialmente díspares no seio 

da família recebem soluções tipificadas através de padrões de comportamento implicitamente 

aceites que podem ser ou não especialmente igualitários (…) uma mulher espoliada pode 

nem avaliar com clareza a dimensão da sua privação relativa” (Sen, 1999, p. 204) bem como, 

as mulheres em determinados contextos poderão concetualizar o seu bem-estar em termos 

do bem-estar dos seus maridos, filhos e família (Sen, 1990, 1992, 1993, 1999). 

Conjuntamente com a perspetiva de género, os conceitos de preferências e 

necessidades humanas fundamentais apresentam-se como centrais neste estudo. A 

representação cultural e social da mulher e a sua identificação com os papéis sociais de 

género, e das próprias mulheres como parte integrante da sociedade, podem ser 

determinantes na seleção preferencial e, posteriormente, na satisfação de necessidades 

humanas fundamentais. Neste sentido, o género assume-se “como uma dimensão agravante 

das discriminações” (Costa, 2011, p. 14) e como uma dimensão agravante das diferenciações. 
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No contexto português, apesar das mudanças ocorridas nas últimas décadas, o 

modelo familiar predominante ainda assenta numa divisão de funções sociais, com a mulher 

a assumir mais predominantemente o papel de cuidadora (da família e do lar) – recaindo 

sobre ela a expectativa do desempenho do papel de reprodutoras através da natalidade 

e da educação das crianças (Costa, 2011). A prevalência de papéis de género, com alguma 

assimetria entre mulheres e homens, sustenta a hipótese de que as mulheres p o d e r ã o  

alterar a hierarquia de necessidades humanas fundamentais privilegiando a satisfação de 

necessidades das crianças, em detrimento das suas próprias necessidades. 

Neste sentido, no contexto do Mestrado em Política Social, realizado no ano letivo de 

2012/2013 no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e 

no âmbito do projeto “Pobreza Absoluta em Portugal” (PTDC/CS-SOC/123093/2010), 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, apresenta-se esta dissertação de 

mestrado que pretende dar resposta à questão: existem diferenças de género nas 

preferências relacionadas com as necessidades humanas fundamentais e seus mecanismos 

de satisfação, na sociedade portuguesa?. Este estudo pretende contribuir para o 

aprofundamento da perspetiva de género na análise das necessidades humanas 

fundamentais procurando dar-se resposta a esta pergunta partindo da hipótese-guia de que 

as mulheres alteram a hierarquia das necessidades privilegiando a satisfação das 

necessidades das crianças, em detrimento das suas. 

Assim, com vista a responder à questão de partida e a testar a hipótese-guia, esta 

dissertação de mestrado divide-se em três partes – enquadramento teórico, enquadramento 

metodológico, e análise de resultados- que, por sua vez, são subdivididas nos seus respetivos 

capítulos. 

A primeira parte da dissertação, o enquadramento teórico, está subdividida em três 

capítulos. O primeiro capítulo, denominado “teorizando as necessidades humanas 

fundamentais” pretende contextualizar teoricamente as necessidades humanas fundamentais 

e as preferências subjacentes à sua realização. Inicialmente, este capítulo, enquadra 

teoricamente as necessidades humanas fundamentais de acordo com a Teoria das 

Capacidades de Sen (1990, 1992, 1993, 1999). 

Escolheu-se este enquadramento teórico na medida em que a Teoria das Capacidades 

de Sen (1990, 1992, 1993, 1999) oferece um instrumento de análise privilegiado para a análise 

das necessidades humanas fundamentais, e das preferências em específico. Nesta teoria, a 

satisfação de necessidades é discutida, através de dois conceitos-chave: capacidades e 

funcionamentos. As capacidades são as combinações alternativas de funcionamentos cuja 

realização é possível e os funcionamentos são as coisas que uma pessoa pode considerar 
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valioso fazer ou ser (Sen, 1990, 1992, 1993, 1999). Neste sentido, a Teoria das Capacidades 

inclui mais do que as pessoas podem consumir através dos seus rendimentos.  

Ainda no que concerne à análise das necessidades humanas fundamentais na 

perspetiva da Teoria das Capacidades, uma vez que Sen não especifica nenhum conjunto de 

capacidades relevantes, enquanto rol de necessidades humanas fundamentais de potencial 

realização, recorre-se ao contributo de Nussbaum. No seu livro, Mulheres e Desenvolvimento 

Humano (2000), a autora apresenta uma reflexão da Teoria das Capacidades Humanas na 

qual elabora uma lista clara e específica, mas também suscetível a ser completa e modificada, 

das necessidades que considera como fundamentais para o desenvolvimento humano e, em 

particular das mulheres (Nussbaum, 2000, 2011). 

Apesar da contribuição de Nussbaum na linha dos estudos feministas, a sua lista de 

capacidades para o desenvolvimento humano foi criticada por ser demasiado universalista, 

necessitando de ser mais desenvolvida de modo a ser mais específica relativamente ao 

contexto ao qual é aplicada. Sendo, nesta dissertação de mestrado, a especificidade do 

contexto cultural um fator importante de análise das preferências no campo das necessidades 

humanas fundamentais, torna-se importante acrescentar o quadro teórico de Max-Neef, 

Elizalde e Hopenhayn (1986/1993) complementando as contribuições de Sen e Nussbaum. A 

teoria de Max-Neef et al. defende uma perspetiva de desenvolvimento humano baseada na 

satisfação das necessidades humanas fundamentais, que permitem ao indivíduo criar 

níveis crescentes de autonomia. Esta teoria destaca também a sustentabilidade, 

conseguida através de um equilíbrio entre os seres humanos, a natureza e a tecnologia.  

Realça também, que os processos de desenvolvimento se devem articular entre o global 

e o local, entre o pessoal e o social. 

Estas três teorias aqui anteriormente apresentadas têm em comum uma perspetiva 

do desenvolvimento, e da satisfação das necessidades humanas fundamentais, baseada 

em formas qualitativas – como as capacidades e as necessidades humanas fundamentais 

– mais do que em formas quantitativas, como o rendimento. 

Ainda no enquadramento teórico pretende-se abordar os papéis sociais de género na 

sociedade portuguesa, destacando as contribuições femininas para o bem-estar da 

sociedade, em geral, e das famílias, em particular. Neste sentido, o segundo capítulo da parte 

I da dissertação, denominado “as mulheres no contexto português” procura desenvolver e 

contextualizar o papel das mulheres na sociedade portuguesa, atualmente.  

Como tal, descreve-se a relação entre trabalho e domesticidade, na qual se explora o 

papel atribuído às mulheres no contexto familiar e na sociedade portuguesa. Na sociedade 
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portuguesa, o modelo familiar predominante assenta numa divisão complementar de papéis 

sociais em função do género, com a mulher a assumir, geralmente, a responsabilidade pela 

realização das tarefas domésticas e de prestação de cuidados, ao mesmo tempo que exerce 

uma profissão remunerada. Ainda neste capítulo, se aborda a questão do cuidado a crianças 

que, para além de ter intrínseco os valores de amor e dedicação, acarreta consigo a realização 

de tarefas de âmbito doméstico que são, na maioria das vezes, asseguradas pelas mulheres. 

Esta divisão de papéis na esfera familiar pode ser geradora de desigualdades entre mulheres 

e homens perpetuando-as na família e refletindo-as nas relações sociais em geral. 

No terceiro e último capítulo da parte I, procura-se através das teorias de Sen (1990, 

1992, 1993, 1999), Nussbaum (2000, 2011) e Max-Neef et al. (1986/1993) construir uma 

matriz de necessidades humanas fundamentais sensível à perspetiva de género. A 

formulação desta matriz inclui as teorias base desta dissertação de mestrado considerando 

especificamente a situação das mulheres no contexto português.  

Na parte II desta dissertação de mestrado define-se o enquadramento metodológico. 

A nível metodológico, procura-se realizar aproximações sucessivas à problemática articulando 

a análise de dados de natureza quantitativa e qualitativa. 

O enquadramento metodológico está subdividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo, são apresentados os objetivos do estudo. Por sua vez, o segundo capítulo, apresenta 

o inquérito e a amostra utilizados – Eurobarómetro 2007 – e o tratamento realizado aos dados 

de natureza quantitativa daí extraídos. No terceiro e último capítulo desta II parte explicita-se 

a metodologia de análise de dados de natureza qualitativa, bem como se apresenta a amostra, 

de focus-group realizados nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Vila Franca de Xira e Beja, e 

constituídos por indivíduos em idade ativa e com filhos menores de idade a residir consigo, 

nos anos 2012 e 2013. 

Por fim, a terceira e última parte da dissertação é dedicada à análise dos dados. No 

primeiro capítulo são analisados os dados de natureza quantitativa. No segundo capítulo são 

analisados os dados de natureza qualitativa considerando as intervenções dos participantes 

de focus groups em função do género. Por fim, procede-se a uma discussão de resultados, 

na qual se pretende articular a teoria com os resultados do estudo empírico procurando 

compreender como o contexto social, que define os papéis de género, pode afetar as 

preferências implicadas na satisfação das necessidades humanas fundamentais.  

Assim, o estudo realizado nesta dissertação de mestrado pretende contribuir para a 

pesquisa das preferências na satisfação das necessidades humanas fundamentais, adotando 

uma perspetiva de género. O enquadramento teórico elaborado, ao descrever e combinar as 
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teorias de Sen (1990, 1992, 1993, 1999), Nussbaum (2000, 2011) e Max-Neef et al. 

(1986/1993), assume uma perspetiva do desenvolvimento centrada no indivíduo e nos 

contextos. Este foco no individual permite estudar com maior clareza a situação das mulheres 

na sociedade portuguesa. 

Também o desenho de pesquisa pretende sugerir pistas mais robustas sobre as 

prioridades na satisfação das necessidades humanas fundamentais, em função do género ao 

utilizar métodos de natureza quantitativa e qualitativa, que conjuga a análise de microdados 

do Eurobarómetro 2007 sobre “Pobreza e Exclusão Social” com a análise de conteúdo de 

focus groups realizados nos anos de 2012 e 2013 com indivíduos em idade ativa com filhos 

menores a residir consigo, no contexto do projeto “Pobreza Absoluta em Portugal”, financiado 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 



PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Capítulo 1 – Teorizando as necessidades humanas fundamentais 

Capítulo 2 – As mulheres no contexto português 

Capítulo 3 – Um modelo teórico de análise das necessidades humanas 

fundamentais sensível à perspetiva de género 
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Capítulo 1 - Teorizando as necessidades humanas 

fundamentais 

“A perspetiva focada na l iberdade se assemelha genericamen te à preocupação 

habitual com a qualidade de vida, que, também ela, se centra no percurso concreto 

da vida humana (…) e não apenas nos recursos e rendimentos que uma pessoa 

controla”  

Sen (1999, p.  39) 

O conceito de necessidade e as suas diversas interpretações, embora 

fortemente presentes na teoria social e política, são pouco precisos (Ballester, 1988) “e 

conceptualmente, pouco consensuais” (Pinto, Guerra, Martins & Almeida, 2010, p. 25). 

As discussões em torno do conceito de necessidade destacam a dificuldade em adotar 

uma noção ou uma definição ou tipologia comum, bem como a dificuldade em definir o 

grau de importância ou a prioridade associados a cada necessidade. De acordo com 

Pinto et al. (2010), dos fatores que dificultam a criação de uma definição comum do 

conceito de necessidade podem-se destacar “a discussão em torno da origem biofísica 

e cultural das necessidades; os conteúdos materiais ou imateriais que as integram; a 

possibilidade de classificação de tipos de necessidades; o debate operado em torno da 

hipótese do seu carácter absoluto ou culturalmente relativo; a consideração de 

dimensões objetivas e subjetivas; a condição sentida ou socialmente latente; as vias de 

operacionalização de modelos dedicados à sua análise, provisão e satisfação" (p. 47).  

No sentido de conceptualizar as necessidades humanas, diversas contribuições 

teóricas têm vindo a ser formuladas, umas com o objetivo de reunir e listar os 

“ingredientes para a qualidade de vida” (Alkire, 2002, p. 181)1 e, outras, centrando-se 

unicamente no conceito de desenvolvimento.2 Seguindo o posicionamento teórico 

positivista, alguns destes teóricos partem do pressuposto de que existe uma matriz 

neutra para toda a investigação (Ballester, 1988) assumindo a existência de 

“necessidades universais e objetivas” como “requisitos que todos os seres humanos têm 

em comum, e que conduzem a níveis inaceitáveis de sofrimento quando não são 

satisfeitos” (Doyal & Gough, 1991, p. 12 cit. por Pinto et al., 2010, p.39).  

                                                
1 A título de exemplo, algumas das contribuições teóricas formuladas na perspetiva de organizarem uma 
lista foram desenvolvidas pelos autores Manfred Max-Neef, Martha Nussbaum, Deepa Narayan et al. e 
Doyal e Gough (Alkire, 2002). 
2 Como no caso da Teoria das Capacidades de Sen (1990, 1992, 1993, 1999) que não estabelece nenhuma 
lista definitiva de necessidades a ser satisfeita. 
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Nesta dissertação de mestrado serão apresentados especificamente os quadros 

teóricos da Teoria das Capacidades de Amartya Sen (1990, 1992, 1993, 1999), que não 

especifica nenhuma lista de necessidades, a Teoria das Capacidades Humanas de 

Martha Nussbaum (2000, 2011) e a Teoria de Desenvolvimento à Escala Humana de 

Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde e Martin Hopenhayn (1986/1993). 

A pertinência na seleção das teorias dos autores supramencionados centra-se, 

fundamentalmente, na sua preocupação com o modo como as pessoas vivem ou na 

vida que as pessoas podem ter (fins), em vez dos meios (recursos) para atingir a vida 

desejável. A Teoria das Capacidades de Sen (1990, 1992, 1993, 1999) desenvolve um 

quadro teórico centrado no desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades reais de que os indivíduos usufruem “[mais do que] o crescimento do produto 

interno bruto, ou o aumento das receitas pessoais, ou (…) a industrialização, ou (…) o 

progresso tecnológico, ou com a modernização social” (Sen, 1999, p. 19). A seu turno, 

a Teoria das Capacidades Humanas de Nussbaum (2000, 2011), em consonância com 

as ideias de Sen, centra-se num conjunto rico de metas, morais e humanas, em vez de 

no aumento do Produto Interno Bruto (PIB), como objetivo principal do desenvolvimento. 

Por fim, Max-Neef et al. (1986/1993) rejeitam igualmente os paradigmas mais 

tradicionais de medição do desenvolvimento através de indicadores como PIB 

considerando que, sendo este um indicador quantitativo, não permite estabelecer com 

clareza certos níveis de privação a que os indivíduos estão sujeitos.  

Neste sentido, o enquadramento teórico selecionado e desenvolvido através 

destas três teorias permite romper com as visões dominantes que associam o 

desenvolvimento quase em exclusivo ao crescimento económico (Elizalde, 2003), e ao 

mesmo tempo considerar a importância das caraterísticas dos indivíduos, dos recursos 

que estes detêm e das suas circunstâncias externas, o que permite a construção de um 

enquadramento teórico, simultaneamente, sensível à perspetiva de género e ao 

contexto português. 
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1. A Teoria das Capacidades 

A Teoria das Capacidades introduz uma nova dimensão na análise das 

necessidades, tendo vindo a ser desenvolvida nos mais diversos contextos das ciências 

sociais e utilizada em estudos de desenvolvimento, especificamente de 

desenvolvimento humano.  

A Teoria das Capacidades foi inicialmente desenvolvida por Sen (1990, 1992, 

1993, 1999) que centrou a sua abordagem do bem-estar na liberdade real de cada 

indivíduo proporcionada por um conjunto de capacidades que permite realizar 

funcionamentos, que refletem o que cada indivíduo valoriza ser ou fazer. Isto significa 

que as necessidades vão sendo realizadas conforme os indivíduos são capazes de 

orientar, de forma livre e informada, as suas escolhas. O entendimento deste autor sobre 

capacidades agrega, portanto, os recursos dos indivíduos, as caraterísticas individuais 

e as circunstâncias externas.  

Assim, esta abordagem ultrapassa a perspetiva individual da satisfação das 

necessidades problematizando a forma como o contexto económico, social, histórico, 

político e cultural proporciona as condições e as oportunidades necessárias para 

satisfazer as necessidades de acordo com a oportunidade de escolha de cada indivíduo, 

para a satisfação de necessidades de cada indivíduo.  

A Teoria das Capacidades, sendo uma teoria de aplicação interdisciplinar, foi 

revista, adotada e adaptada por diversos autores. Nas próximas páginas serão 

apresentados de forma aprofundada os contributos teóricos de Amartya Sen – como 

pioneiro na formulação deste quadro teórico – e os desenvolvimentos trazidos pela 

perspetiva de Martha Nussbaum. 

 

1.1 A Teoria das Capacidades, de Amartya Sen 

Amartya Sen e a Teoria das Capacidades são referências incontornáveis no 

campo da teorização das necessidades humanas fundamentais. A Teoria das 

Capacidades foi desenvolvida pelo autor ao longo de diversos trabalhos3, oferecendo 

                                                
3 Consultar por exemplo: Sen (1990, 1992, 1993, 1999, e Nussbaum & Sen (1993). 
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um instrumento privilegiado na análise das necessidades humanas numa perspetiva de 

desenvolvimento. 

O conceito de desenvolvimento, tal como é apresentado nesta teoria, refere-se 

ao “processo de alargamento das liberdades reais de que uma pessoa goza” (Sen, 1999, 

p. 19). Sendo assim, o conceito de desenvolvimento é estabelecido em estreita relação 

com o conceito de liberdade, indo além das típicas conceções teóricas económicas que 

avaliam o desenvolvimento exclusivamente com base no rendimento e na riqueza. 

A liberdade a que se refere Sen (1999) constitui, então, o objeto e o meio 

principais de desenvolvimento (Chircuşi, 2009). A liberdade real de cada indivíduo 

denomina-se capacidades que, por sua vez, refletem o bem-estar realizável através de 

um conjunto de funcionamentos. Neste sentido, “a capacidade de uma pessoa consiste 

nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível” e os 

funcionamentos  refletem “as várias coisas que uma pessoa pode considerar ser valioso 

fazer" (Sen, 1999, p. 95).  

De acordo com Sen (1990, 1992, 1993, 1999), os recursos, como o rendimento 

por exemplo, são apenas meios para atingir bem-estar. O mais importante a realçar no 

enfoque das capacidades é como cada indivíduo converte esses recursos em 

capacidades e, de que modo, essas capacidades são convertíveis em funcionamentos 

através da escolha, nos diversos contextos sociais. Ou seja, para a realização efetiva 

de determinados funcionamentos, são necessários meios, nomeadamente bens e 

serviços que podem ser obtidos pelos indivíduos de diversas formas, que não 

necessariamente através do rendimento (Robeyns, 2005). Os bens e serviços possuem 

determinadas caraterísticas que tendo em conta os fatores de conversão conferem ao 

indivíduo uma determinada capacidade que, por sua vez, aplicando a escolha, será 

convertida num determinado funcionamento (Pereira, 2010). 

As caraterísticas internas dos indivíduos e as circunstâncias externas do meio 

resultam em diferenças a nível da conversão dos recursos em funcionamentos, ou seja, 

na satisfação de necessidades (Pereira, 2010). Os fatores de conversão, existentes na 

relação entre os bens e serviços e a realização de funcionamentos, permitem situar o 

indivíduo num contexto sociocultural e assim reconhecer quais funcionamentos o 

indivíduo pode efetivamente realizar (Robeyns, 2005). Robeyns (2005), na sua análise 

à Teoria das Capacidades de Sen, destaca a importância dos fatores de conversão 

pessoais, sociais e ambientais, distinguindo-os. 
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Os fatores de conversão pessoais relacionam-se com o metabolismo ou a 

condição física, o sexo e/ou a inteligência (Robeyns, 2005). A realização de um 

funcionamento, como o de estar adequadamente nutrido por exemplo, pode exigir 

distintas quantidades e caraterísticas de bens. Esta variação entre indivíduos tem sido 

reconhecida, entre outras matérias, no estabelecimento de diferentes necessidades dos 

indivíduos em termos de calorias e nutrientes, de acordo com a idade, o sexo e o nível 

de atividade (Pereira, 2010).  

Por sua vez, os fatores de conversão sociais podem classificar-se como 

variações no clima social; diferenças de perspetivas relativas; e a distribuição na família.  

As variações no clima social relacionam-se por exemplo com os serviços 

públicos, a ausência ou existência de criminalidade, e a qualidade das relações 

comunitárias. Tudo isto pode afetar a conversão dos recursos e do rendimento e, 

consequentemente, a qualidade de vida.  

As diferenças nas perspetivas relativas estão associadas aos padrões de 

comportamento, e em específico aos padrões de consumo, de uma comunidade em 

específico. Por exemplo, uma sociedade mais rica pode exigir padrões de consumo mais 

elevados (na aquisição de aspetos visíveis de consumo como o automóvel ou o 

vestuário) do que uma sociedade mais pobre para realizar um mesmo funcionamento, 

como por exemplo participar na vida da comunidade ou ser respeitado.  

Por fim, a distribuição na família dos rendimentos e outros recursos pode afetar 

o acesso de cada um dos seus elementos na promoção dos seus interesses e objetivos, 

podendo fazer diferença no que cada membro integrante da família obtém (Sen, 1990, 

1992, 1993, 1999). Estas diferenças de distribuição de rendimento e outros recursos 

podem estar relacionadas com o género dos integrantes da família, com a idade ou com 

as necessidades percebidas.  

Ou seja, os fatores de conversão sociais estão relacionados com as políticas 

públicas, normas sociais, papéis de género, e relações de poder (Robeyns, 2005) que 

afetam a posição do indivíduo na esfera social ou comunitária, podendo também 

influenciar o seu acesso a bens e serviços essenciais para a realização de alguns 

funcionamentos.  

Por último, os fatores de conversão ambientais são intrínsecos ao clima, à 

posição geográfica ou à existência de doenças infeciosas no local onde o indivíduo 

habita. Daqui decorre que os bens e serviços necessários a uma adequada proteção 

dos indivíduos podem variar largamente entre regiões. Por exemplo, as condições da 
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habitação e o rendimento necessário para manter a habitação adequadamente 

aquecida podem ser bastante distintos entre uma região com um clima ameno e uma 

região com um clima frio (Pereira, 2010). 

A questão da escolha ocupa um lugar central na Teoria das Capacidades, 

especificamente na conversão do conjunto de capacidades em funcionamentos. Como 

refere Sen (1999, p. 96) “ enquanto a combinação de funcionamentos de uma pessoa 

reflete as suas realizações efetivas, o conjunto capacitário representa a liberdade para 

realizar as combinações alternativas de funcionamentos de entre as quais a pessoa 

pode escolher”. Neste sentido, a escolha funciona como um vetor que converte as 

alternativas de capacidades em funcionamentos valorizados pelo indivíduo, como se 

pode compreender pela figura 1, abaixo apresentada. 

Figura 1- Representação do conjunto de capacidades de um indivíduo 

 

Nota. Fonte: Adaptado de Pereira (2010) e Robeyns (2005); 

 

Para além da escolha como vetor de conversão, também as circunstâncias que 

influenciam as escolhas de um indivíduo perante o seu conjunto de capacidades 

ocupam um papel central na abordagem das capacidades. As preferências, entendidas 

como o valor atribuído (Cruz, 2010) aos conjuntos de capacidades reais, afetam a 

escolha que antecede a realização de funcionamentos, como se pode observar na figura 

1. Por exemplo, as tradições culturais e as normas sociais podem alterar as preferências 

das mulheres, influenciando as suas escolhas e aspirações (Sen, 1990 cit. por Robeyns, 

2005), afetando consequentemente a conversão do conjunto capacitário em 

funcionamentos. 

Assim, ao destacar o poder de agência, o contexto cultural e ambiental na 

conversão de recursos em funcionamentos, a Teoria das Capacidades reconhece a 

diversidade humana em múltiplos aspetos como a raça, a etnia, o género, a sexualidade 

e os seus contextos na avaliação do bem-estar (Chattier, 2012) assim como, as 

escolhas que cada um/a faz para a conversão de capacidades em funcionamentos, 
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definindo um processo de expansão das capacidades humanas para funcionar (Sen, 

1989 cit. por Addabbo et al., 2010). 

 

1.2. A perspetiva de género: o potencial da Teoria das Capacidades 

A Teoria das Capacidades postula que cada indivíduo é detentor de conjuntos 

de capacidades reais, suscetíveis de serem convertidas em funcionamentos, e defende 

que o contexto económico e social do indivíduo e as circunstâncias em que este escolhe 

do seu conjunto de oportunidades, ocupam um papel central (Robeyns, 2005).  

Por considerar a multiplicidade de contextos e circunstâncias, esta teoria traduz 

o seu potencial quando utilizada numa perspetiva de género (Robeyns, 2003). 

Mencionar o género, é referir os: 

atributos sociais, papéis, a tividades, responsabil idades, poderes e 

necessidades relacionadas com o facto de se ser homem (masculino) e de se ser 

mulher (feminino) numa dada sociedade e num dado tempo, enquanto membro de 

uma comunidade específica dentro de uma sociedade. As identidad es de género da 

mulher e do homem determinam a forma como são entendidos e como se espera 

que pensem e ajam (Gender in Development Programme, 2001, p. 68 cit. por Costa, 

2010) 

O género envolve crenças culturais e distribuição de recursos a um nível macro 

ou estrutural; padrões de comportamento e práticas organizacionais a um nível meso 

ou de interação; e as identidades pessoais de cada um, a um nível micro ou individual 

(Ridgeway & Correll, 2004). 

Neste sentido, o enfoque nas capacidades torna-se um instrumento privilegiado 

na análise das diferenças de género. A forma como as capacidades se convertem em 

funcionamentos, difere por se ser homem ou mulher e depende das identidades sociais 

e de outros processos sociais (Chattier, 2012), percebidos num determinado contexto, 

logo, difere entre masculino e feminino. Isto significa que, nem só as oportunidades reais 

(capacidades) de homens e mulheres são distintas, uma vez que, em determinados 

contextos sociais e culturais podem ter efetivamente acesso distinto aos recursos, como 

também que em determinados contextos sociais e culturais, perante um conjunto de 

capacidades, homens e mulheres podem realizar escolhas diferentes, por terem 

implícitas preferências distintas. 

Diversos autores (e.s. Addabbo, Lanzio & Picchio, 2010; Chattier, 2012; 

Nussbaum, 2000; Robeyns, 2003; Sen, 1990, 1992, 1993, 1999) reconhecem o 
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potencial desta teoria quando aplicada na perspetiva de género. Partindo de uma 

consideração comum, a de que persistem suposições de que as relações de género são 

igualitárias a nível familiar, os autores e as autoras levam em linha de conta que: 

os confl i tos de interesses parcialmente díspares no seio da família recebem 

soluções tipif icadas através de padrões de comportamento implicitamente aceites 

que podem ser ou não especialmente igualitários (…) uma mulher espoliada pode 

nem avaliar com clareza a dimensão da sua privação relativa  (Sen, 1999, p. 204 ). 

Algumas representações sociais relacionadas com o género podem perpetuar 

desigualdades entre homens e mulheres, que são aceites porque estão socialmente 

instituídos. Neste sentido, admitindo que as relações de género não são igualitárias a 

nível familiar pode-se considerar que os orçamentos familiares não são equitativamente 

distribuídos logo, na prática, as análises que assentam nos orçamentos familiares 

parecem não ter capacidade para avaliar a verdadeira privação de algumas mulheres - 

a verdadeira privação não se relaciona exclusivamente com a pobreza económica do 

agregado familiar mas com a restrição de escolhas e opções (Chant, 2006) e com 

distintas preferências, decorrentes do contexto social e cultural. 

Outra potencialidade da Teoria das Capacidades quando aplicada numa 

perspetiva de género é considerar que em determinados contextos, as mulheres podem 

concetualizar o seu bem-estar em termos do bem-estar de outros, como o seu marido, 

os seus filhos e outros membros da família (Sen, 1990, 1992, 1993, 1999). Este aspeto 

é importante na construção do enquadramento teórico deste estudo considerando que 

as mulheres podem alterar a sua lógica preferencial de satisfação de algumas 

necessidades em prol da satisfação das necessidades de outros elementos do agregado 

familiar.  

Por fim, a Teoria das Capacidades também considera o que as pessoas podem 

efetivamente fazer ou ser tanto a nível de mercado laboral como fora dele. Deste modo, 

a Teoria das Capacidades valoriza as contribuições femininas para o bem-estar geral 

da sociedade e das famílias. Estas contribuições ficam, diversas vezes, invisíveis se 

considerarmos indicadores estatísticos de produtividade numa perspetiva de mercado 

e não de valor. Adotando a perspetiva da Teoria das Capacidades é possível dar 

visibilidade à contribuição do trabalho não-pago que se traduz, por exemplo, na 

realização de tarefas domésticas, cuidado do lar, e/ou prestação de cuidados a 

familiares. Por considerar estas questões no seu quadro teórico a Teoria das 

Capacidades permite elaborar uma formulação mais abrangente do bem-estar das 

mulheres.  
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Assim, a Teoria das Capacidades, ao ser centrada nos indivíduos e nas suas 

capacidades, mais do que nos agregados familiares e em medidas quantitativas de bem-

estar, possibilita uma análise rica na perspetiva de género. Esta abordagem permite, 

também, tomar em consideração a distribuição intrafamiliar dos recursos relacionada 

com as relações de género desiguais e as preferências que estão, por sua vez, 

relacionadas com os papéis sociais de género que correspondem a dimensões da vida 

invisibilizadas por outras teorias e, muitas vezes, não quantificáveis. 

 

1.3. A Teoria das Capacidades Humanas de Martha Nussbaum 

Um estudo das necessidades humanas na perspetiva de género estaria 

incompleto sem mencionar a Teoria das Capacidades Humanas de Martha Nussbaum. 

No seu livro, Mulheres e Desenvolvimento Humano, Nussbaum (2000) desenvolve uma 

reflexão sobre a Teoria das Capacidades Humanas na qual apresenta uma lista clara e 

específica de capacidades que considera fundamentais para o desenvolvimento 

humano e, em particular, das mulheres. De facto, Nussbaum (2000, 2011) não partilha 

em absoluto das ideias de Sen (1990, 1992, 1993, 1999). Para Sen a teoria não pode 

fornecer uma lista completa de capacidades básicas relevantes a todas as sociedades, 

reconhecendo o valor de uma teoria das capacidades “incompleta”, suscetível de 

combinações que procura consistência com uma série de outras teorias. 

Por via da Teoria das Capacidades Humanas, Nussbaum (2000) pretende 

estabelecer um feminismo internacional que possibilite a criação de recomendações 

normativas que atravessem fronteiras, nações, religiões, raças e classes através da 

listagem de uma série de normas universais que deveriam ser centrais “na reflexão 

sobre os princípios políticos básicos que podem fornecer a base para um conjunto de 

garantias constitucionais em todas as nações” (p. 35). 

Ao estabelecer normas universais, a autora pretende reconhecer às mulheres 

uma posição social igualitária. Este universalismo centra-se na ideia base das 

capacidades humanas, isto é, o que as pessoas são capazes de fazer e ser (Nussbaum, 

2000, 2011). Para além disto, e em particular, realça o potencial que as mulheres 

possuem para expandir as suas capacidades de forma a atingirem um nível de vida 

desejável, não influenciado por tradições que perpetuem injustiças e promovam 

desigualdades entre os cidadãos em função do género. 
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Os conceitos utilizados nesta teoria são definidos partindo de uma lógica 

aristoteliana, valorizando a experiência humana, e permitem identificar funcionamentos 

básicos universais ou seja, essenciais no conjunto de capacidades de cada indivíduo, 

independentemente do contexto social ou cultural (Charusheela, 2008). 

Nussbaum (2000, 2011) especifica uma lista de capacidades composta por bens 

substanciais, com valor intrínseco. Os bens substanciais que uma pessoa pode aceder 

ou controlar de acordo com os seus direitos e oportunidades reais estabelecem um 

conjunto de funcionamentos e capacidades individuais (Charusheela, 2008). As 

capacidades são “o que as pessoas são, verdadeiramente, capazes de ser e fazer de 

uma forma informada, através de uma ideia intuitiva de uma vida que valha a pena ser 

vivida” (Nussbaum, 2000, p. 5).  

Neste sentido, Nussbaum (2000, pp. 84-85, cit. por Pereira et al., 2013) faz 

distinção entre três tipos de capacidades: i) as capacidades básicas, correspondentes 

a aptidões inatas (capacidade para ver, ouvir e falar) que servem de base aos indivíduos 

no desenvolvimento de outras capacidades mais avançadas ii) as capacidades internas, 

correspondentes a estados mais desenvolvidos do indivíduo e que são condições 

individuais suficientes para a realização de uma determinada capacidade, mas que 

estão normalmente dependentes de condições externas favoráveis (capacidade para 

falar na língua materna; capacidade para amar; capacidade para realizar escolhas 

políticas); e iii) as capacidades combinadas, que correspondem às capacidades internas 

já combinadas com condições externas favoráveis (o exercício da participação política, 

por exemplo, exige uma capacidade interna e condições externas – formadas por 

determinado regime – para poder ser exercida).   

A lista apresentada por Nussbaum (2000, 2011) incorpora dez capacidades 

combinadas, sem valor hierárquico uma vez que cada uma delas é central e 

inegociável, até ao cumprimento de um patamar variável. Este patamar variável 

relaciona-se com o sujeito e com o que ele considera valioso fazer ou ser. Por 

pretender a universalidade das capacidades, a lista apresentada por Nussbaum 

carateriza-se pela sua abertura a novas especificações. Ou seja, a lista apresentada 

está formulada a um nível abstrato e geral, podendo ser traduzida noutras listas 

mais detalhadas e específicas de acordo com os contextos de aplicação 

(Nussbaum, 2000, 2011). A primeira versão apresentada por Nussbaum contempla 

as seguintes capacidades: i) vida; ii) saúde física; iii) integridade física; iv) sentidos, 
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imaginação e pensamento; v) emoções; vi) pensamento prático; vii) afiliação; viii) 

interação com outras espécies4; ix) capacidade para brincar; x) controlar o meio. 

Tabela 1- Capacidades Humanas Centrais segundo Martha Nussbaum 

Capacidades Humanas Centrais 

1- Vida 
Ser capaz de viver uma vida de duração normal e não morrer 

prematuramente, ou uma vida que não valha a pena viver; 

2- Saúde Física 
Ser capaz de possuir boa saúde, ser-se adequadamente nutrido, dispor 

de habitação adequada; 

3- Integridade Física 
Poder mover-se de um lugar para outro, fazer frente e ser livre de qualquer 

tipo de abusos físicos; 

4- Sentidos, imaginação e 
pensamento 

Ser capaz de utilizar os sentidos, imaginar, pensar e raciocinar. Poder 

fazer coisas realmente humanas incluindo o alfabetismo e uma formação 

básica e matemática, mas não se limitando a estas; 

5- Emoções 
Ser capaz de estabelecer vínculos afetivos com pessoas, animais e 

coisas; 

6- Pensamento prático 
Ser capaz de formular um conceito do que é o bem do ponto de vista crítico 

e planear a sua vida; 

7- Afiliação 

A- Ser capaz de viver em função de outros, reconhecer e mostrar 
preocupação com outros seres humanos; 

B- Ter as bases sociais de amor-próprio e de não humilhação, ser 
capaz de ser tratado como  um ser dignos cujo valor é idêntico 
ao dos demais; 

8- Interação com outras 
espécies 

Ser capaz de respeitar outras espécies; 

9- Capacidade para brincar Ser capaz de rir, brincar, tirar prazer de atividades recreativas; 

10- Controlo do meio 

A- Ser capaz de participar em atividades políticas, ter liberdade 
de expressão e associação; 

B- Ser capaz de ter direito à propriedade, não apenas 
formalmente mas em termos de oportunidades reais; 

Nota. Fonte: Adaptado de Nussbaum (2000). 

 

Contudo, apesar de reconhecer a contribuição de Nussbaum na linha dos 

estudos feministas, a sua lista tem um elevado carácter prescritivo e inclui exigências 

eventualmente demasiado universalistas, considerando o seu âmbito de estudo 

                                                
4 Na perspetiva das capacidades desenvolvida pela autora, os seres humanos não são os únicos seres 
vivos dotados de direitos. Todos os seres sencientes, pelo menos, têm direito a condições básicas de vida 
que esteja de acordo com os padrões de dignidade da sua espécie. Para mais desenvolvimentos ver 
também Nussbaum, (2000) e Nussbaum, (2011). 
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(Robeyns, 2003), sendo necessária uma maior especificação do contexto para a análise 

das necessidades humanas fundamentais. 
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2. A Teoria do Desenvolvimento à Escala Humana de Manfred 

Max-Neef, Antonio Elizalde e Martin Hopenhayn 

A Teoria do Desenvolvimento à Escala Humana apresenta uma perspetiva de 

desenvolvimento sustentado na “satisfação das necessidades humanas fundamentais, 

e na criação de níveis crescentes de autonomia e na articulação orgânica dos seres 

humanos com a natureza e a tecnologia, dos processos globais com os comportamentos 

locais, do pessoal com o social, da planificação com a autonomia e da sociedade civil 

com o Estado” (Max-Neef et al., 1993, p. 30).  

À semelhança de Sen e Nussbaum, Max-Neef, Elizalde e Hopenhayn defendem 

que a qualidade de vida não pode ser apenas medida quantitativamente mas deve ser 

também medida qualitativamente. Segundo Max-Neef et al. (1986/1993, p. 16), “[o] 

desenvolvimento refere-se às pessoas e não aos objetos” e, por isso, não deverá ser 

entendido exclusivamente através de indicadores quantitativos. Neste sentido, uma 

perspetiva centrada na satisfação das necessidades humanas fundamentais permite 

avaliar, em termos qualitativos, a vida dos indivíduos (e não dos objetos) e as 

possibilidades de satisfação de necessidades que esses indivíduos possam ter no 

contexto em que vivem.   

Esta proposta consagra três subsistemas relativos às necessidades 

fundamentais: o subsistema das necessidades, o subsistema dos mecanismos de 

satisfação e o subsistema dos bens económicos (Elizalde, 2003).  

O subsistema das necessidades inclui o que se pode descrever como a nossa 

interioridade. De acordo com Elizalde (2003) as necessidades de um indivíduo 

correspondem à sua interioridade logo só se podem vivenciar no plano pessoal. As 

necessidades humanas fundamentais, propriamente ditas, estão impressas na nossa 

natureza como seres humanos.  

Max-Neef et al. (1986/1993) estabelecem um conjunto de necessidades 

humanas fundamentais que consideram universais e intemporais. Na sua perspetiva, as 

necessidades humanas fundamentais são poucas, finitas e classificáveis. Para além 

disto, são as mesmas em todas as culturas e em todos os períodos históricos.  

Para a determinação desse conjunto de necessidades são utilizados dois 

critérios de desagregação categoriais: por um lado, as categorias existenciais – ser, ter, 

fazer e estar – e, por outro lado, as categorias axiológicas – i) subsistência, ii) segurança, 

iii) afeto, iv) compreensão, v) participação, vi) lazer, vii) criação, viii) identidade e ix) 
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liberdade (Max-Neef et al., 1986/1993), organizados de acordo com a tabela 2. Os 

autores realçam, ainda, que não é possível estabelecer uma ordem hierárquica das 

necessidades humanas fundamentais.  

Apesar do desenvolvimento das necessidades humanas fundamentais em 

categorias existenciais e axiológicas, os autores não as especificam conceptualmente, 

apenas estabelecem a sua conexão com os respetivos mecanismos de satisfação (Max-

Neef et al., 1986/1993). 

Importa também salientar que estas necessidades foram pensadas e listadas 

tendo por base o seu caráter sócio-universal. A satisfação de qualquer uma das 

necessidades contidas nessa lista resulta desejável a qualquer indivíduo, em qualquer 

lugar do mundo, mutatis mutandis, a inibição da satisfação de alguma dessas 

necessidades é indesejável, podendo resultar em quebras de autoestima e sentimentos 

de frustração (Max-Neef et al., 1986/1993). Daqui se depreende que as necessidades 

humanas fundamentais foram, são e serão as mesmas para todos os indivíduos, num 

determinado momento histórico e nas várias culturas. Mesmo assumindo que as 

necessidades se modificam, esta modificação faz-se a um ritmo lento e de acordo com 

a evolução humana, logo, as necessidades não deixam de ser comuns a todos os seres 

humanos (Elizalde, 2003). Na realidade, o que muda, rapidamente ao longo do tempo e 

de acordo com o contexto cultural são os mecanismos de satisfação das necessidades 

humanas fundamentais (Max-Neef et al., 1986/1993). 

Os mecanismos de satisfação - o segundo subsistema relativo às necessidades 

fundamentais - compreendem formas históricas e culturais pelas quais definimos as 

nossas necessidades humanas fundamentais. Constituem as formas através das quais 

cada cultura, em cada sociedade e em cada circunstância histórica procura satisfazer 

as suas necessidades humanas fundamentais (Elizalde, 2003). “Cada sistema 

económico, social e político adota diferentes métodos para a satisfação das mesmas 

necessidades humanas fundamentais” (Max-Neef et al., 1993, p. 50). O que se altera, 

de acordo com o contexto é a quantidade e a qualidade de mecanismos de satisfação, 

bem como as possibilidades reais de os indivíduos acederem aos mesmos (Max-Neef 

et al., 1986/1993).  

Os mecanismos de satisfação representam formas de ser, ter, fazer e estar que 

contribuem para a satisfação das necessidades humanas fundamentais. Mais do que 

bens económicos, podem incluir formas de organização, estruturas políticas, condições 

subjetivas, normas e valores, comportamentos, entre outros (Max-Neef et al., 
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1986/1993). Os mecanismos de satisfação são imateriais mas, ao mesmo tempo, 

constituem a interface entre o que é a exterioridade e a interioridade, ou seja, entre os 

bens económicos e as necessidades fundamentais. Os mecanismos de satisfação são 

organizados em diferentes categorias, consoante os seus atributos (tabela 2).  

Tabela 2- Matriz de necessidades humanas fundamentais (NFH) e mecanismos de satisfação, 
segundo Max-Neef et al. 

NHF Categorias Existenciais 

C
a
te

g
o

ri
a
s
 a

x
io

ló
g

ic
a
s

  

 Ser Ter Fazer Estar 

S
u

b
s

is
tê

n
c
ia

 

Saúde física e 

mental, equilíbrio, 

solidariedade, 

humor, 

adaptabilidade; 

Alimentação, 

habitação, trabalho; 

Alimentar, procriar, 

descansar, trabalhar; 

Meio vital, meio social 

S
e
g

u
ra

n
ç
a
 

Cuidado, 

adaptabilidade, 

autonomia, 

equilíbrio, 

solidariedade; 

Seguros, poupança, 

segurança social, 

sistema de saúde. 

Legislação, direitos, 

família. Trabalho 

Cooperar, prevenir, 

planear, cuidar, curar, 

defender; 

Meio vital, meio social, 

residência; 

A
fe

iç
ã
o

 

Autoestima, 

solidariedade, 

respeito, tolerância, 

generosidade, 

recetividade, paixão, 

vontade, 

sensualidade, 

humor; 

Amizades, parceiros, 

família, animais 

domésticos, plantas, 

jardins; 

Fazer amor, acariciar, 

exprimir, emoções, 

partilhar, cuidar, cultivar, 

apreciar; 

Privacidade, 

intimidade, lar, espaços 

de convívio; 

C
o

m
p

re
e
n

s
ã
o

 

Consciência, crítica, 

recetividade, 

curiosidade, espanto, 

disciplina, intuição, 

racionalidade; 

Literatura, 

professores, método, 

políticas 

educacionais, 

políticas 

comunicacionais;  

Investigar, estudar, 

experimentar, educar, 

analisar, meditar, 

interpretar; 

Contextos de interação 

formativa: escolas, 

universidades, 

academias, 

agrupamentos, 

comunidades, família; 

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o

 

Adaptabilidade, 

recetividade, 

solidariedade, 

disposição, 

convicção, entrega, 

respeito, paixão, 

humor; 

Direitos, 

responsabilidades, 

obrigações, 

atribuições, trabalho; 

Afiliar-se, cooperar, 

propor, partilhar, 

discordar, acatar, 

dialogar, concordar, dar 

opinião; 

Contextos de interação 

participativa: partidos, 

associações, igrejas, 

comunidades, 

vizinhança, famílias; 
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NHF Categorias Existenciais 
C

a
te

g
o

ri
a
s
 a

x
io

ló
g

ic
a
s

  

 Ser Ter Fazer Estar 
L

a
z
e
r 

Curiosidade, 

recetividade, 

imaginação, 

despreocupação, 

humor, tranquilidade, 

sensualidade; 

Brincadeiras, 

espetáculos, festas, 

calma; 

Divagar, abstrair-se, 

sonhar, ter saudade, 

fantasiar, evocar, 

relaxar, divertir-se, 

brincar; 

Privacidade, 

intimidade, espaços de 

convívio, tempo livre, 

ambientes, paisagens; 

C
ri

a
ç
ã
o

 

Paixão, vontade, 

intuição, imaginação, 

audácia, 

racionalidade, 

autonomia, inventiva, 

curiosidade; 

Habilidades, 

destrezas, método, 

trabalho; 

Trabalhar, inventar, 

construir, idealizar, 

compor, planear, 

interpretar; 

Contextos de 

produção e 

retroalimentação: 

workshops, ateneus, 

agrupamentos, 

audiências, espaços 

de expressão, 

liberdade temporal; 

Id
e

n
ti

d
a
d

e
 

Pertença, coerência, 

diferenciação, 

autoestima, 

assertividade; 

Símbolos, linguagem, 

hábitos, costumes, 

grupos de referência, 

sexualidade, valores, 

normas, papéis, 

memória histórica, 

trabalho; 

Comprometer-se, 

integrar-se, confrontar-

se, definir-se, conhecer-

se, reconhecer-se, 

atualizar-se, crescer; 

Socio-ritmos, contextos 

do quotidiano, 

contextos de pertença, 

etapas maturativas; 

L
ib

e
rd

a
d

e
 

Autonomia, 

autoestima, vontade, 

paixão, 

assertividade, 

abertura, 

determinação, 

audácia, rebeldia, 

tolerância; 

Igualdade de direitos; Discordar, optar, 

diferenciar-se, arriscar, 

conhecer-se, assumir-

se, desobedecer, 

meditar;  

Plasticidade espácio-

temporal; 

Nota. Fonte: Adaptado de Max-Neef et al. (1986/1993).  

 

De acordo com Max-Neef et al. (1986/1993) o mesmo mecanismo de satisfação 

pode estar implicado na satisfação de diversas necessidades ou, pelo contrário, uma 

necessidade pode requerer múltiplos mecanismos de satisfação. Esta ideia é explicada 

recorrendo, por exemplo, à categoria dos transportes na qual está incluída o carro. O 

carro confere mobilidade. A mobilidade permite a deslocação para o trabalho, do qual 

se retira rendimento que permite adquirir desde bens alimentares (subsistência), roupa 
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(subsistência ou identidade) ou um seguro de saúde (segurança). Ao mesmo tempo, o 

carro, em algumas sociedades, está relacionado com o status social (participação e 

identidade) ou ainda com atividades de lazer e recreio, por exemplo (Jackson & Marks, 

1999).  

O terceiro e último subsistema distinguido nesta proposta teórica corresponde 

ao dos bens económicos. Os bens são objetos de uma cultura na forma material e 

representam, fundamentalmente, a exterioridade. Os bens económicos são todos os 

elementos produzidos pelos indivíduos, têm uma existência exterior, física e material, 

isto é, são algo concreto e consequentemente têm um peso entrópico (Elizalde, 2003) 

e que potencia a capacidade dos mecanismos de satisfação no suprimento de uma 

necessidade. 

Os três subsistemas relativos às necessidades fundamentais (o subsistema das 

necessidades, o dos mecanismos de satisfação e o dos bens económicos) estão 

interconectados e interrelacionados. A sua ligação e relação ficam explícitas quando 

Max-Neef et al. (1986/1993) afirmam que:  

Compreender a relação entre necessidades, mecanismos de satisfação e 

bens económicos permite definir as formas de organização económica em que os 

bens potenciem mecanismos de satisfação para viver as necessidades de forma 

coerente, sã e plena (p. 22). 

A Teoria do Desenvolvimento à Escala Humana, orientado para a satisfação de 

necessidades humanas fundamentais tem como condição base, meio e condição 

irredutível a autonomia dos indivíduos. Integrar a realização das necessidades humanas 

no processo de desenvolvimento significa que as pessoas podem viver o 

desenvolvimento desde cedo (Max-Neef et al., 1986/1993). Na perspetiva dos autores, 

a realização das necessidades humanas fundamentais, não deve ser vista como um fim 

mas como um motor de desenvolvimento capaz de estimular permanentemente a 

criação de mecanismos de satisfação (Max-Neef et al., 1986/1993). 
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Capítulo 2 - A situação das mulheres no contexto português 

“Se algo fica claro no estudo da relação entre o trabalho e as mulheres, é 

que o problema não são as mulheres”  

Torns (2008, p. 56)  

O Estado de bem-estar em Portugal integra o modelo que alguns autores 

identificam como típico do Sul da Europa – conjuntamente com Espanha, Grécia e Itália. 

Estes países apresentam algumas características históricas similares e todos seguiram 

um caminho específico de modernização, partilhando uma série de características 

comuns ao nível das suas economias políticas (Ferrera, 1999). De acordo com Ferrera 

(1995, p. 97) “os Estados de bem-estar latinos caracterizam-se por um tipo peculiar de 

fazer política, um modo de funcionar algo diferente ao de outras nações europeias”. O 

conjunto de países da Europa do Sul começa com maior expressão a partir do início do 

século XXI a ser reconhecido de forma mais consensual como um tipo de Estado 

providência com caraterísticas que justificam a sua individualização (Ferrera, Hemerijick 

& Rhodes, 2000; Silva, 2002 cit. por Torres, Silva, Monteiro & Cabrita, 2005) 

relativamente a outros modelos de Estado de bem-estar.5 

Este modelo carateriza-se por ser desigual ao nível dos investimentos públicos 

e do grau de cobertura que o Estado oferece – quer no que diz respeito aos riscos 

sociais, quer na ótica dos grupos sociais abrangidos pela proteção social (Torres et al., 

1997; Torres e Silva, 1998 cit. por Torres, 2005). No que respeita especificamente à 

proteção social, os países de Europa do Sul apresentam esquemas de proteção 

dualistas que geram, por um lado, a sobre proteção de sectores centrais da força de 

trabalho e, por outro e simultaneamente, níveis rudimentares de proteção para diversos 

grupos populacionais (Silva, 2002). 

O caso português ainda que identificado, por alguns autores, como pertencente 

ao modelo de bem-estar dos países da Europa do Sul possui especificidades 

                                                
5 Os modelos de Estado de bem-estar definidos por Esping-Andersen no seu livro “Three Worlds of Welfare 
Capitalism” publicado em 1990 foram três não particularizando portanto, o Estado de bem-estar 
mediterrâneo ou do sul. Esping-Andersen isola três ideias-tipo: a distinção ‘tradicional’ era entre o modelo 
liberal ou Anglo-saxónico; o modelo corporativo ou continental; e o modelo social-democrata dos estados 
escandinavos. Relativamente ao modelo de bem-estar da Europa do Sul,  é possível distinguir duas 
abordagens relativamente à aceitação deste modelo como um modelo de bem-estar da Europa do Sul 
autónomo e distinto. Uma primeira que tende a considerar estes países como versões menos desenvolvidas 
do modelo corporativo (Castles, 1995; Katrougalos, 1996; Esping-Andersen, 1999 cit. por Silva, 2002). 
Outra abordagem defende que há um conjunto de características que dificultam uma incorporação linear 
destes países nesse modelo (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996; Rhodes, 1997; Naldini, 1999; Flaquer, 2000; 
Andreotti e outros, 2001 cit. por Silva, 2002). Nesta dissertação assume-se o modelo de bem-estar do Sul 
da Europa como um modelo autónomo, de acordo com a segunda abordagem e em linha com Ferrera. 
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relativamente aos outros países que integram este modelo. Duas dessas 

especificidades relacionam-se com a questão de género, logo importa realçá-las neste 

trabalho. Em primeiro lugar, Portugal possui uma das mais elevadas taxas de atividade 

feminina da União Europeia (Torres, 2005).  

As elevadas taxas de participação no mercado laboral formal a tempo inteiro, 

com jornadas de trabalho com cargas horárias intensas em postos de trabalho menos 

prestigiados, com vínculos contratuais tendencialmente mais precários e pior pagos 

origina uma situação de desvantagem social, ou seja, uma situação de desvantagem 

abrangente e não apenas material ou económica (Bastos et al., 2009). Estas 

caraterísticas do mercado de trabalho formal relacionadas com as questões de género 

aliadas à falta ou inadequação de apoios públicos na prestação de cuidados resulta 

numa acumulação de tarefas domésticas com responsabilidades em relação ao bem-

estar do agregado familiar, por parte das mulheres. Daqui decorre, a outra 

especificidade, que respeita à conciliação entre o trabalho pago e não-pago, por parte 

das mulheres (Torres, 2005). 

A prevalência de um modelo de famílias de dupla carreira (Wall, 2010), nas quais 

homens e mulheres participam no mercado de trabalho formal, levanta uma série de 

questões relacionadas com a gestão do tempo entre responsabilidades profissionais, 

domésticas e familiares (Perista, 2002), configurando a “dupla jornada” feminina a que 

se referem autores como Castells, entre outros.  

Numa primeira secção deste capítulo procura-se descrever a relação entre trabalho 

e domesticidade. A segunda secção aborda a questão do cuidado a crianças, que 

acarreta consigo tarefas de âmbito doméstico.  
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1. A dupla presença da mulher no mercado de trabalho e na 

esfera doméstica 

Ao longo das últimas décadas ocorreram várias e profundas mudanças na 

sociedade portuguesa. Poderemos afirmar que a meados do século XX a sociedade 

portuguesa se caraterizava por ser uma sociedade iminentemente rural, pobre, iletrada 

e fortemente marcada pela diferenciação de género. Na vida social e familiar, homens 

e mulheres tinham papéis, atributos e funções muito distintas. O homem tinha o dever 

inquestionável de “sustentar e proteger a família, enquanto a mulher devia permanecer 

em casa, fiel aos labores de esposa e mãe” (Aboim, 2010, p. 39). Era este “contrato de 

género” (Hirdman, 1998 cit. por Aboim, 2010) desigual, “centrado na oposição entre a 

“dona-de-casa” e o “provedor da família” de que se alimentava a ideologia dominante 

do Estado Novo” (Aboim, 2010, p. 39), assim como o Estado Novo também se 

alimentava do modelo de família assente na complementaridade entre homens e 

mulheres e na divisão entre as esferas privada e pública (a primeira ligada à vida familiar 

e a segunda ao mercado de trabalho assalariado).   

Desde dos anos 60 até meados dos anos 1990 a sociedade portuguesa sofreu 

diversas transformações sociais, económicas e culturais. Uma das mais importantes 

transformações foi a entrada da mulher no mercado de trabalho assalariado (Matias, 

Silva & Fontaine, 2011) com competências escolares a par com os homens. Esta 

transformação refletiu-se em importantes alterações demográficas, como a diminuição 

da taxa de natalidade, bem como em alterações a nível da organização familiar (Perista, 

2002). Estas mudanças podem ser explicadas pelos intensos fluxos emigratórios 

verificados na sociedade portuguesa na década de 60 do século XX, a prolongada 

Guerra Colonial (1961-1974) e a consequente necessidade de mão-de-obra, a 

feminização nos níveis mais elevados do sistema educativo e um mercado de trabalho 

caraterizado por baixos salários, criando a necessidade e uma oportunidade para a 

dupla atividade (Silva, 2002; Torres, 2005). 

Especificamente, as mudanças ao nível do funcionamento e organização das 

famílias deveram-se, entre outros fatores, à elevada presença (simultânea) da mulher e 

do homem no mercado de trabalho a tempo completo. De acordo com os dados do INE 

(2013), 47,3% da população ativa são mulheres. É possível constatar um aumento 

exponencial da presença feminina no mercado de trabalho se ao comparar os dados 

atuais com os dados de 1960, em que apenas 13% da população ativa eram mulheres 
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(Barreto, 1996 cit. por Casaca, 2010). Estes dados refletem a intensidade da inclusão 

da mulher no mercado de trabalho e o seu rápido crescimento em 5 décadas.  

Também a taxa de atividade do total da população feminina em idade ativa é 

representativa da presença da mulher no mercado de trabalho, rondando os 73,1% no 

ano de 2012 (INE, 2013).  

Em paralelo às elevadas taxas de participação feminina no mercado de trabalho 

é importante realçar que as mulheres em Portugal trabalham maioritariamente a tempo 

completo (83,2%), sendo a sua elevada presença no trabalho a tempo parcial mínima, 

16,8% (INE, 2013). Neste sentido, se tradicionalmente, ao homem era atribuída a 

responsabilidade pelo sustento e garantia dos recursos monetários da família, 

atualmente, esta responsabilidade é partilhada por homens e mulheres nas famílias. 

Esta transformação ocorreu devido ao desempenho de um papel profissional ativo por 

parte das mulheres (Matias et al., 2011) no mercado de trabalho assalariado. 

Estas alterações contribuíram, em parte, para a passagem de um modelo de 

organização familiar baseado numa divisão acentuada dos papéis de género para um 

modelo de família centrado na igualdade refletindo-se numa divisão mais simétrica e 

“igualitária” de funções atenuando assimetrias de papéis de género - em que ambos os 

cônjuges participam no mercado de trabalho e contribuem para o rendimento familiar 

(Aboim, 2010). 

Apesar desta alteração na organização familiar e no panorama laboral e do 

consequente afastamento do modelo de homem provedor na esfera privada, ainda 

persiste uma divisão papéis e funções sociais definidas em função do género, com a 

mulher como principal agente na gestão e na realização das tarefas domésticas e a 

prestação de cuidados aos membros da família em situação de dependência ou 

vulnerabilidade. Neste sentido, como se referiu supra, a entrada da mulher no mercado 

laboral, que originou um modelo predominante de famílias de duplo emprego, não 

correspondeu a um aumento das taxas de participação masculina na realização das 

tarefas domésticas e na prestação de cuidados (Aboim, 2010; Ferreira, 2011; Perista, 

2002). Ou seja, a forma em que são moldadas as condições de articulação entre o 

trabalho pago e a vida familiar de homens e de mulheres continuam a ser distintas 

(Perista, 2002). 

Os dados disponibilizados pelo inquérito Família e Papéis de Género realizado 

em 2002 (Wall & Amâncio, 2007; Aboim 2007 cit. por Aboim, 2010), permitem caraterizar 

modelos de divisão conjugal do trabalho doméstico e profissional em casais com idades 
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entre os 18 e os 65 anos. Através dos resultados deste inquérito é possível constatar 

que o modelo de duplo emprego e divisão igualitária do trabalho doméstico, típico de 

situações em que ambos os membros do casal trabalham a tempo inteiro e fazem o 

mesmo número de horas semanais de trabalho doméstico, representa uma minoria dos 

casais em Portugal, 10,7% (Aboim, 2010).  

Um estudo revelador das reais práticas e das perspetivas dos usos do tempo no 

âmbito da esfera privada é o Inquérito à Ocupação do Tempo realizado em 1999, em 

Portugal, e promovido pelo Instituto Nacional de Estatística6. 

De acordo com os resultados deste inquérito, a execução de tarefas domésticas 

é uma esfera largamente feminizada: são as mulheres quem assegura de forma regular 

a sua execução. O Inquérito à Ocupação do Tempo 1999 mostra que entre as tarefas 

domésticas, são poucas e definidas as atividades nas quais os homens ocupam mais 

tempo do que as mulheres: os assuntos administrativos (seguros e impostos, bancos, 

pagamento de contas), as atividades de construção e reparação e, em menor grau, a 

jardinagem, cultivo e cuidado de animais. Trata-se, portanto, de atividades e tarefas que 

implicam relações com entidades externas ou tendem a ser executadas fora do espaço 

doméstico. Por sua vez, as tarefas domésticas mais feminizadas são geralmente 

confinadas ao interior da casa, incluindo atividades como a preparação das refeições, a 

limpeza regular da casa, o cuidado e tratamento da roupa (Perista, 2002). 

Também os dados disponibilizados pelo INE (2012) no relatório Estatísticas no 

feminino: Ser mulher em Portugal 2001-2011 indicam que 64,4% dos prestadores de 

cuidados (a crianças, idosos e dependentes) são mulheres. Este resultado significa que 

as mulheres são os principais agentes na prestação de cuidados a crianças e a pessoas 

dependentes.  

É também descrito neste relatório que a adoção de práticas de conciliação da 

vida familiar e profissional é ainda pouco generalizada. Medidas como a flexibilização 

do horário de trabalho ou a interrupção da carreira são utilizadas principalmente por 

mulheres (ainda que, mesmo assim, sejam medidas cujo usufruto é pouco expressivo 

entre a população portuguesa). Isto significa que as práticas das famílias estão 

relacionadas com o modo como o mercado de trabalho se estrutura e organiza. 

                                                
6 O Inquérito à Ocupação do Tempo foi um inquérito aplicado a uma amostra representativa da totalidade 
do território nacional (incluindo regiões autónomas dos Açores e Madeira), no ano de 1999. Este inquérito 
abrangeu cerca de 5500 unidades de alojamento e 10 000 indivíduos.  
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Os resultados que aqui se apresentam anteriormente emergem como algo 

paradoxal ao considerar-se que no âmbito da divisão sexual do trabalho, os portugueses 

inquiridos revelam posições modernistas relativamente ao papel do homem na esfera 

doméstica – uma vez que, em resposta ao inquérito Família e Papéis de Género, mais 

de 80% dos homens e das mulheres considera que os homens devem participar mais 

nas tarefas domésticas e nos cuidados aos filhos. Relativamente à participação de 

ambos os membros do casal no mercado de trabalho, 90% pensa ser de ambos a 

responsabilidade de contribuir para o rendimento familiar (Aboim, 2010).  

Parece existir um paradoxo entre valores e práticas. As práticas são mais 

tradicionalistas remetendo para a complementaridade entre de papéis sociais7 feminino 

e masculino. Tendo em conta os resultados revelados pelos inquéritos anteriormente 

apresentados, em Portugal, a mulher adota dois tipos distintos de papéis sociais que 

co-existem e fazem parte do quotidiano do mesmo indivíduo (do género feminino). Por 

um lado, o papel de mulher trabalhadora, explícito nas taxas de participação da mulher 

no mercado de trabalho apresentadas e está associado a ideias mais modernistas 

relativamente ao papel da mulher na sociedade portuguesa. Por outro lado, prevalece 

ainda o papel de mulher cuidadora associado a práticas que se materializam na gestão 

e na realização de tarefas domésticas e de cuidado, remetendo-nos para um papel mais 

tradicional da mulher. A segregação de papéis sociais de género potencia uma divisão 

desigual de responsabilidades, igualmente definidas em função do género. 

  

                                                
7 O papel social, de acordo com Giddens é “o comportamento esperado da parte de um indivíduo que ocupa 
determinada posição social. A ideia de papel social deriva do teatro e refere-se originalmente aos papéis 
que todos os atores desempenham uma peça teatral. Em todas as sociedades os indivíduos assumem 
diferentes papéis sociais, que variam de acordo com os contextos das suas atividades” (Giddens, 2001, p. 
699).  
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2. Tendências de mudança na feminização na prestação de 

cuidados às crianças 

A discussão em torno das diferenças de género na execução de tarefas 

domésticas e na prestação de cuidados a crianças – e também a idosos e dependentes 

em geral - é antiga e parece ainda não ter atingido consenso. Oakley (1974, p. 92 cit. 

por Castelló, 2011) defendia que “no ato de tomar conta de crianças estão, na maior 

parte das vezes envolvidas tarefas domésticas. Mudar as fraldas dos bebés envolve 

lavar essas fraldas; alimentar as crianças envolve (eventualmente) arrumação, limpeza 

e lavagem”. É importante salientar que o cuidado implica uma atenção, uma ajuda a 

uma criança ou a uma pessoa adulta ou idosa dependente na sua vida quotidiana ou no 

seu bem-estar (Letablier, 2007 cit. por Castelló, 2011). Desta perspetiva, o cuidado 

integra uma dupla natureza “como trabalho e como amor”8 (Graham, 1983, p.16). No 

desempenho das tarefas de cuidado está em causa o exercício de trabalho não pago, 

acumulando esforço ao desempenho do trabalho remunerado e acrescentando 

dispêndio de tempo. Para além disto, as funções que implicam “trabalho e amor” são 

socialmente atribuídas ao papel feminino por ligação à maternidade e à função (sexual) 

reprodutora das mulheres. Isto significa que a construção social de papéis de género 

contribui para explicar a sobrecarga das mulheres no trabalho e no cuidado colocando-

as numa situação mais exigente no que concerne à conciliação entre as dimensões 

pessoal, profissional, familiar e social, da vida.   

Portugal é, caraterizado, também em conjunto com os outros países da Europa 

do Sul, como um país de cultura familista (Flaquer, 2000). A cultura familista potencia 

que o bem-estar familiar seja produzido através da realização de tarefas quotidianas, na 

esfera privada, como as tarefas domésticas e de cuidado – como vimos supra, na 

análise dos inquéritos, tarefas assumidas, na sua maioria, por mulheres. 

Considerando em específico as dificuldades na conciliação, agregado à dupla 

jornada laboral da mulher, nas esferas pública (trabalho remunerado) e privada 

(assegurando a maior parte das tarefas domésticas e de cuidado), vem a questão da 

maternidade. No contexto português, “não só é maior a percentagem de mulheres no 

mercado de trabalho como é bastante significativa a presença de mães nesse mercado” 

(Torres, Mendes & Lapa, 2006, p. 141 cit. por Mesquita, 2011). Efetivamente, Portugal 

é dos países com mais alta taxa de participação feminina no mercado de trabalho, 

                                                
8 Na frase original de Graham (1983, p. 16) pode ler-se a definição de cuidado “as labour and as love”. 
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incluindo mães com filhos pequenos. As taxas situam-se ao nível dos países 

escandinavos, e de países como a França e a Bélgica. Mas, ao contrário do que sucede 

nesses países as taxas de cobertura de equipamentos de apoio à primeira infância são, 

ainda, baixas (Torres, 2004 cit. por Mesquita, 2011). 

Recorrendo novamente ao Inquérito à Ocupação do Tempo 1999, os dados 

sugerem que os cuidados prestados a crianças e a adultos dependentes são 

assegurados, na sua maioria, por mulheres.  

Na situação particular de prestação de cuidados a crianças com as quais se 

coabita (incluindo filhos e outras crianças dependentes do agregado familiar), os dados 

do Inquérito à Ocupação do Tempo 1999 revelam que quando existe pelo menos uma 

criança com idade inferior a 6 anos, que não frequenta a escola (o que se verifica em 

14% dos agregados familiares), a responsabilidade do cuidado diurno corresponde, em 

39% dos casos, às mães, tias ou avós. Isto é, em 39% dos casos observados, as tarefas 

associadas ao cuidar quotidiano diurno de crianças são da responsabilidade de um 

elemento do agregado familiar do sexo feminino. Os casos em que é um adulto do sexo 

masculino a assumir estas responsabilidades, correspondem apenas a 6%. Também é 

revelado por este inquérito que, a proporção de agregados que deixam as crianças a 

cargo de um familiar adulto do sexo feminino cresce à medida que aumenta o número 

de crianças com menos de 6 anos e a dimensão do agregado doméstico (Perista, 2002). 

Também em relação a crianças com idades entre os 6 e os 14 anos, que 

frequentam o sistema de ensino, se verificam estratégias de conciliação entre trabalho 

pago e prestação de cuidado sobrecarregando o género feminino. Em 45% dos casos 

são adultos do sexo feminino quem assume o papel de cuidador no horário pós-escolar. 

Este valor é superior em 38 p.p. relativamente à percentagem de indivíduos do sexo 

masculino que assumem estas responsabilidades – apenas em 7% dos casos é um 

adulto do sexo masculino que toma conta das crianças depois de terminarem as aulas 

(Perista, 2002). 

Mesmo comparando dados relativos a indivíduos do sexo feminino e do sexo 

masculino empregados, as frequências da participação nas tarefas de prestação de 

cuidados às crianças evidenciam diferenças de género. As tarefas associadas aos 

cuidados regulares a crianças são asseguradas, em 77% dos casos, sempre ou com 

frequência por mulheres empregadas, contrastando com apenas 26% dos homens com 

atividade laboral. Por outro lado, 45% dos indivíduos do sexo masculino nunca prestam 
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cuidados às crianças a cargo sendo a percentagem referente as mulheres nesta 

situação apenas 13%. 

Neste sentido, através da análise dos dados disponibilizados pelos inquéritos 

apresentados é possível compreender que, na sociedade portuguesa, as tarefas de 

cuidado são sobretudo asseguradas por mulheres estando feminizadas. Contudo, 

estudos mais recentes revelam uma tendência de mudança relativamente à 

parentalidade, com os pais a exercerem mais tarefas relacionadas com os filhos e de 

uma forma mais assumida (Costa, 2011).  

Um estudo de Wall (2010) com o objetivo de compreender a articulação entre a 

vida familiar e a vida profissional de homens a viver em famílias de casais com filhos, 

revela que existe uma tensão entre velhas e novas orientações relativamente ao papel 

do homem na divisão do trabalho não-pago e na articulação entre a vida profissional e 

a vida familiar com crianças. A figura do homem provedor é rejeitada pelos sujeitos 

inquiridos e é generalizada a aprovação da integração da mulher no mercado de 

trabalho formal ou remunerado e a ideia de um elemento masculino mais participativo 

no âmbito doméstico.  

Um outro estudo, realizado por Aboim (2010), focado nas masculinidades e nas 

mudanças operadas na divisão sexual do trabalho, destaca que as transformações da 

vida conjugal familiar têm tido implicações nas masculinidades, uma vez que novos 

modelos de “ser homem” têm vindo a ser construídos. Nos dias de hoje, espera-se que 

os homens, assumindo papéis de cônjuges e pais, assumam, à semelhança das 

mulheres, um papel expressivo na vida privada e se distanciem do modelo tradicional 

de provedor e figura de autoridade a favor de ideias de companheirismo e igualdade 

(Morgan, 1996; Nock, 1998 cit. por Aboim, 2010).  

O estudo de Aboim (2010) apresenta como principal conclusão que, atualmente 

a vida familiar constitui um cenário dinâmico, marcado pela mudança no lugar tradicional 

dos homens e das mulheres. A recusa de esquemas tradicionais de dominação 

masculina não se traduz numa família predominantemente “redefinida por novos valores 

de companheirismo, afetividade e igualdade” (Aboim, 2010, p. 222). Na maioria das 

vezes, prevalece um modelo de negociação difícil, apesar dos valores modernistas. 

Assim as identidades masculinas dividem-se entre modelos de homem companheiro, 

participativo e integrante das dinâmicas de partilha conjugal (pelo menos no trabalho 

formal) e numa paternidade ativa e presente, e entre modelos mais tradicionalistas da 

masculinidade. 
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Em suma, verifica-se uma tendência progressiva e consistente na sociedade 

portuguesa de rejeição do modelo tradicional de homem provedor e de mulher 

cuidadora. Contudo, a vida familiar e especificamente, a partilha de tarefas domésticas 

e de cuidado, refletem um modelo marcado por tensões e antagonismos, devido à 

coexistência de modelos mais tradicionais com modelos mais modernistas. Como refere 

Wall, “os principais modos de articulação família-trabalho referidos na literatura – os 

modelos de “provedor masculino”, “emprego e meio” e “duplo emprego” (Wall, 2010) 

representam uma visão redutora e demasiado esquemática das várias formas de 

conciliação entre trabalho e família. Os inquéritos à população têm revelado que as 

mulheres continuam a ser as principais prestadoras de cuidados e as que mais 

assumem a responsabilidade de realização das tarefas domésticas. Não obstante, 

existe uma consciência masculina de integração de um ideal de homem cuidador na 

velha fórmula da responsabilidade masculina – “provedor” e guia/protetor da família. 

Esta consciência, traço da integração de um modelo de família moderno, ainda não é 

generalizada havendo ainda um longo caminho a percorrer rumo à igualdade de género 

na conciliação entre trabalho e família.  
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Capítulo 3- Um modelo teórico de análise das necessidades 

humanas fundamentais sensível à perspetiva de género 

“A questão da desigualdade de género pode ser melhor compreendida 

comparando aquilo que intrinsecamente tem importância (como os funcionamentos 

e as capacidades) mais do que comparando apenas os meios como (…) os recursos. 

A questão da desigualdade de género relaciona -se com liberdades díspares”  

Sen (1990, p.125) 

No contexto social português, os papéis sociais assumidos pelos indivíduos, no 

seio da família em função do género, são ainda segregantes e comportam um cariz 

discriminatório. Apesar do declínio, nas últimas décadas, do modelo tradicional de 

homem-provedor vs. mulher dona-de-casa – em que era reconhecido ao homem o dever 

da provisão de rendimento para toda a família e à mulher eram atribuídas as tarefas 

domésticas e de cuidados – o modelo familiar atualmente predominante em Portugal 

ainda oscila entre ideias mais tradicionais e ideias modernistas. 

Isto significa que, apesar da expressiva presença da mulher no mercado de 

trabalho assalariado, e consequente mudança para um modelo de família de duplo 

emprego, no âmbito da esfera privada ou doméstica as mudanças não foram, ainda, tão 

evidentes. Neste sentido, são ainda as mulheres as principais responsáveis por 

assegurar o bem-estar geral dos familiares através da realização de tarefas domésticas 

e de cuidados ao mesmo tempo que participam ativamente no mercado de trabalho 

assalariado. Isto conduz a uma difícil conciliação dos tempos, sendo o papel social da 

mulher complexo: as mulheres dividem os seus tempos entre funções no mercado 

assalariado enquanto trabalhadoras assalariadas, na esfera pública, e trabalhadoras 

domésticas não assalariadas, na esfera privada. 

Esta situação pode influenciar a perceção das mulheres relativamente ao seu 

bem-estar. Na perspetiva da Teoria das Capacidades de Sen (1990), as mulheres em 

sociedades tradicionais podem ter uma noção de bem-estar pessoal diferente por a sua 

identidade estar ligada aos interesses do lar e dos membros da família. Esta ideia tem 

vindo a ser desenvolvida, teórica e empiricamente na área dos estudos de género (e.g. 

Torres, 2005; Chant, 2006; Santos, 2010). A maior parte desses estudos tem revelado 

que mesmo perante maiores níveis de educação das mulheres e o seu acesso e 

permanência no mercado de trabalho assalariado mantêm-se diferenças de estatuto 

económico entre mulheres e homens (Ferreira, 2010). Para além destes resultados, 



PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Capítulo 3 – Um modelo teórico de análise das necessidades humanas fundamentais sensível 

à perspetiva de género 

Margarida Ferreira – ISCSP, 2013 | 42 

sobretudo sustentados em análises da distribuição intrafamiliar do rendimento, estes 

estudos têm permitido documentar a existência de diferenças de gestão e tomada de 

decisão sobre os recursos económicos, ou seja, quanto à utilização do rendimento em 

termos das prioridades (numa lógica de hierarquia de necessidades) e em termos da 

quantidade (volume) de recursos destinados a satisfazer determinadas necessidades 

contribuindo para o bem-estar pessoal.  

A ideia de Sem (1990) parece mais evidente nas sociedades tradicionais, porém, 

nas sociedades modernas, a questão mantém o seu interesse teórico e político se se 

pensar que o fundamental na análise não é o que as pessoas têm mas aquilo que 

valorizam ser ou fazer e, daí, quais são efetivamente os seus funcionamentos. Sendo 

que no contexto português ainda persistem práticas que sugerem um modelo de 

complementaridade assente na divisão de papéis sociais entre homens e mulheres, um 

estudo das necessidades humanas fundamentais com base na Teoria das Capacidades 

revela-se pertinente. 

Assim, retomando a ideia de Sen (1990) de que as mulheres, em determinadas 

sociedades, tendem a concetualizar o seu bem-estar em termos do bem-estar de outros 

elementos do agregado familiar reforça-se a pertinência da análise das preferências 

neste estudo. O papel social da mulher, de cuidadora familiar e doméstica, pode ser 

definidor das suas preferências no que concerne à satisfação das necessidades 

humanas fundamentais. Ou seja, poderemos considerar que a alteração das 

preferências relaciona-se diretamente com o papel social atribuído e assumido pela 

mulher. Nesta lógica, as preferências das mulheres podem ser distintas pois ao 

concetualizam o seu bem-estar em termos do bem-estar familiar, darão igual ou maior 

importância à satisfação das necessidades dos outros elementos da família alterando o 

valor hierárquico atribuído às suas necessidades humanas fundamentais. 

As preferências influenciam diretamente a escolha que, por sua vez funciona e 

é vetor principal na conversão de capacidades em funcionamentos. Se a escolha é 

alterada, pela lógica preferencial, então as mulheres podem valorizar realizar 

funcionamentos em prol dos outros elementos do agregado familiar e não realizar 

determinados funcionamentos relacionados, diretamente, com o seu bem-estar pessoal. 

Contudo, um estudo das preferências na satisfação das necessidades humanas 

fundamentais torna-se difícil de operacionalizar sem recorrer a uma lista de 

necessidades humanas fundamentais, que o quadro teórico de Sem (1990, 1992, 1993, 

1999) não oferece. Neste sentido, é pertinente considerar na construção de uma matriz 
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de necessidades humanas fundamentais, sensível à perspetiva de género, uma teoria 

que tenha em consideração precisamente o que as pessoas valorizam fazer e ser e que 

tenha em consideração outros âmbitos como os pessoais ou individuais, numa lógica 

de justiça, igualdade, liberdade para todos os indivíduos. 

Apesar de Sen não desenvolver nenhuma lista de capacidades, Nussbaum 

(2000, 2011), na sua interpretação da Teoria das Capacidades Humanas desenvolve 

uma lista de 10 capacidades combinadas. Para além de oferecer um instrumento 

essencial para a operacionalização de um estudo focado nas preferências implicadas 

na satisfação de necessidades humanas fundamentais, a base da Teoria das 

Capacidades Humanas de Nussbaum (2000, 2011) assenta nos princípios de igualdade 

e da justiça social. As capacidades na sua perspetiva (Nussbaum, 2000, 2011) são 

títulos ou direitos inerentes à ideia de justiça social, que são também realçados pelos 

direitos humanos: liberdade política, liberdade de associação, liberdade de escolha de 

ocupação, e uma variedade de direitos económicos e sociais.  

Igualdade de capacidades é uma meta social essencial na qual a privação 

deve ser relacionada a um deficit de dignidade e amor-próprio (…) Parece que todas 

as l iberdades polít ica, religiosa e civi l  só podem ser adequadamente assegur adas 

se forem igualmente asseguradas. Permit ir que alguns grupos de pessoas tenham 

direitos de voto desiguais, ou l iberdade religiosa desigual, é configurá -los a uma 

posição de subordinação e indignidade em relação aos outros 9 (Nussbaum, 2000, 

p.16) 

Ao partir deste pressuposto, Nussbaum (2000, 2011) defende a igualdade de 

todos os indivíduos para alcançar as capacidades que enumera (apesar de não 

possuírem ordem hierárquica) independentemente do género, religião, etnia, entre 

outros. 

Contudo, mesmo sendo a lista de Nussbaum (2000, 2011) apresentada na tabela 

1, do capítulo 1, adequada ao estudo das preferências na satisfação das necessidades 

humanas fundamentais, na perspetiva de género, esta possui um “carácter altamente 

prescritivo, incluindo reivindicações demasiado universalistas tendo em conta o seu 

campo de estudo (…) sendo formulada a um nível demasiado abstrato” (Robeyns, 2005, 

p. 68). A própria Nussbaum (2000) reconhece que a sua lista pode originar diversas 

                                                
9 Nas palavras de Nussbaum (2000, p. 16) pode ler-se: “Equality of capability is an essential social goal 
where its absence would be connected with a deficit in dignity and self-respect (…) It appears that all of the 
political, religious, and civil liberties can only be adequately secured if they are equally secured. To give 
some groups of people unequal voting rights, or unequal religious liberty, is to set them up in a position of 
subordination and indignity vis a vis others (…)”. 
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listas, mais detalhadas e específicas que se adequem aos contextos. Nesta perspetiva 

de contexto, integrou-se ainda a lista de capacidades de Nussbaum (2000) nas 

categorias axiológicas universais definidas por Max-Neef et al. (1986/1993). Estas 

categorias ao serem universais, e não universalistas, parecem ser “mais comuns” aos 

diversos contextos, e ao contexto português atual em específico.  

A matriz de necessidades e mecanismos de satisfação podem servir (…) de 

autodiagnóstico de grupos inseridos num espaço local (…). O exercício proposto 

tem uma dupla virtude (…) permite operacionalizar,  a nível local, uma estratégia de 

desenvolvimento orientada para a satisfação das necessidades humanas [e 

também] (…) resulta como educador, criador, participativo e gerador de consciência 

crít ica (…) A técnica descrita não se circunscreve unicamente à sua aplicação nos 

espaços locais. É igualmente aplicável a níveis regionais e nacionais. Nos espaços 

locais assume a forma de um processo participativo o mais amplo possível, em que 

se podem expressar os âmbitos económicos, polít icos, sociais e culturais das 

comunidades, como os mais diversos estratos sociais constituídos por jovens, 

mulheres, adultos, idosos e outros grupos representativos” ( Max-Neef et al ., 1993, 

p. 29). 

Na perspetiva de Max-Neef et al. (1986/1993), o desenvolvimento orientado para 

a satisfação das necessidades humanas fundamentais terá de ser um processo que 

parte de um nível local para níveis mais macro, como os nacionais. O nível local, nesta 

teoria, é considerado a base mais sólida para uma unidade real uma vez que “«os estilos 

nacionais» estão concebidos na sua maioria com o propósito de reforçar ou manter a 

unidade nacional (…) contudo unidade não significa uniformidade” (Max-Neef et al., 

1993, p. 30). As necessidades humanas fundamentais são assim entendidas no 

contexto local e nacional, como carências e potenciais, assumindo-se como o motor do 

desenvolvimento (Max-Neef et al., 1986/1993). 

Neste sentido, como resultado da conjugação das três contribuições teóricas 

supramencionadas, e no contexto do projeto “Pobreza Absoluta em Portugal”, foi 

desenvolvida uma nova matriz (tabela 3) de necessidades humanas fundamentais, 

adequada ao contexto português e sensível à perspetiva de género. Esta matriz de 

necessidades humanas fundamentais (tabela 3) apresenta na primeira coluna, as 

necessidades humanas fundamentais tal como foram classificadas por Max-Neef et al. 

(1986/1993), em termos de categorias axiológicas e, na segunda coluna, o significado 

atribuído a cada uma dessas necessidades. A definição deste significado tem inspiração 

Nussbaumiana. 



PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Capítulo 3 – Um modelo teórico de análise das necessidades humanas fundamentais sensível 

à perspetiva de género 

Margarida Ferreira – ISCSP, 2013 | 45 

Tabela 3- Matriz de necessidades humanas fundamentais do projeto “Pobreza Absoluta em 
Portugal” 

Matriz de necessidades 

Necessidade Significado 

1- Subsistência Ser capaz de viver uma vida de duração normal e saudável e satisfazer, no dia-
a-dia, as condições necessárias para o alcançar. 

 

2- Segurança 

 

Ser capaz de estar e de sentir-se seguro contra os riscos sociais e naturais e a 

violência. 

3- Afeição 

 

Ser capaz de estabelecer, desenvolver e manter relações significativas de 

proximidade e intimidade, de sentir afeto e poder manifestá-lo. 

4- Compreensão 

 

Ser capaz de usar os sentidos, imaginar, pensar e raciocinar sobre as pessoas e 

o mundo em geral de forma informada e cultivada pela educação. 

5- Participação 

 

Ser capaz de viver de forma responsável em relação com os outros na sociedade, 

afiliar-se em organizações sociais e participar na vida coletiva. 

6- Lazer 

 

Ser capaz de experimentar vivências agradáveis de repouso e distração da sua 

própria escolha. 

7- Criação 

 

Ser capaz de usar a imaginação e o pensamento para desenvolver ações ou 

trabalhos expressivos da sua própria escolha 

8- Transcendência 

 

Ser capaz de experimentar, sozinho ou em comunidade, vivências de elevação 

espiritual, de contemplação ou outras que transcendam a natureza física das 

coisas. 

9- Identidade 

 

Ser capaz de formar uma imagem positiva de si, poder sentir-se respeitado, 

reconhecido e valorizado pelos outros e não ser nem sentir-se excluído. 

10- Liberdade 

 

Ser capaz de fazer escolhas livres sobre as coisas práticas da vida e as formas 

de realização pessoal presente e futura, num contexto de igualdade de 

oportunidades. 

Nota. Fonte: Projeto RAP (Pereira, 2013) 

 

É a complementaridade dos contributos de Sen (1990, 1992, 1993, 1999), Max-

Neef et al., (1993) e Nussbaum (2000, 2011) que sustenta teoricamente, nesta 

dissertação de mestrado, a procura de uma resposta à questão: existem diferenças de 

género nas preferências relacionadas com as necessidades humanas fundamentais e 

seus mecanismos de satisfação, na sociedade portuguesa?. A abordagem das 

capacidades de Sen fornece o quadro teórico para analisar as diferenças de género nas 



PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Capítulo 3 – Um modelo teórico de análise das necessidades humanas fundamentais sensível 

à perspetiva de género 

Margarida Ferreira – ISCSP, 2013 | 46 

preferências na satisfação das necessidades humanas, evidenciando como o contexto 

social (incluindo os papéis sociais) influencia as preferências e dessa forma as escolhas 

relativas aos funcionamentos a realizar (ou às necessidades a satisfazer). Partindo da 

abordagem das capacidades, os quadros teóricos de Nussbaum (2000, 2011) e Max-

Neef et al. (1986/1993) permitiram, por sua vez, elaborar uma lista de necessidades 

humanas fundamentais às quais é possível associar mecanismos de satisfação 

específicos do contexto português na atualidade.  
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Capítulo 4 - Objetivos da investigação 

Este estudo pretende contribuir para o aprofundamento da perspetiva de género 

na análise das necessidades humanas fundamentais procurando dar resposta à 

seguinte pergunta: existem diferenças de género nas preferências relacionadas com as 

necessidades humanas fundamentais e seus mecanismos de satisfação, na sociedade 

portuguesa?, partindo da hipótese-guia de que as mulheres alteram a hierarquia das 

necessidades humanas fundamentais privilegiando a satisfação das necessidades das 

crianças, em detrimento das suas. Como tal, os objetivos de pesquisa (gerais e 

específicos) desta dissertação de mestrado são: 

Geral 1 - Conhecer e analisar as preferências relacionadas com as necessidades 

humanas fundamentais e os mecanismos de satisfação associados, de adultos e 

crianças, numa perspetiva de género; 

 Descrever a hierarquização das preferências relacionadas com as 

necessidades humanas fundamentais e mecanismos de satisfação de 

adultos e crianças, numa perspetiva de género; 

 Identificar as diferenças na valorização das necessidades humanas 

fundamentais e mecanismos de satisfação associados, de adultos e 

crianças, numa perspetiva de género; 

 Identificar as diferenças na valorização das necessidades humanas 

fundamentais e nos mecanismos de satisfação dos adultos 

comparativamente às necessidades humanas fundamentais e 

mecanismos de satisfação associados às crianças, numa perspetiva de 

género;  

Geral 2 - Analisar e interpretar preferências de pais e mães no que respeita à 

satisfação das necessidades humanas fundamentais, próprias dos indivíduos ou das 

suas crianças, numa perspetiva de género;  

 Verificar se existem distintas valorizações de necessidades humanas 

fundamentais das crianças, entre mães e pais; 

 Interpretar, no contexto dos papéis sociais de género feminino e 

masculino em Portugal, as preferências de pais e mães no que respeita 

à satisfação de necessidades humanas fundamentais. 
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Capítulo 5- Metodologia de investigação 

“Uma forma de tornar um plano de  investigação mais «sólido» é através da 

triangulação (…) uti l izar diferentes metodologias no estudo dos mesmos fenómenos 

(…) A lógica da triangulação é que cada método revela diferentes aspetos da 

realidade empírica”  

Carmo & Ferreira (2008, pp.  201-202) 

Com vista à concretização dos objetivos estabelecidos, e em concordância com 

a metodologia de investigação utilizada no projeto “Pobreza Absoluta em Portugal” 

(PTDC/CS-SOC/123093/2010), o quadro metodológico da dissertação de mestrado 

define-se a partir de aproximações sucessivas à realidade em estudo, e conjugará 

metodologias de investigação de caráter quantitativo e qualitativo. A utilização de 

métodos de investigação distintos permite uma melhor compreensão dos fenómenos 

em estudo (Carmo, 2008), como se pode compreender nas próximas páginas. 

Neste sentido, para a análise das preferências numa perspetiva de género 

recorre-se à análise dos microdados de natureza quantitativa relativos ao 

Eurobarómetro -“Pobreza e Exclusão Social” - do ano de 200710 para a população 

residente em Portugal e à análise de conteúdo de focus groups realizados com 

indivíduos em idade ativa com filhos menores de idade, nos anos de 2012 e 2013, no 

contexto do projeto “Pobreza Absoluta em Portugal” (PTDC/CS-SOC/123093/2010). 

De forma a possibilitar uma análise e exploração aprofundada e homogénea dos 

dados será utilizada, tanto na análise quantitativa como na qualitativa, a matriz de 

necessidades humanas fundamentais desenvolvida no contexto do referido projeto 

(apresentada de forma desenvolvida no capítulo 3 da parte I desta dissertação). 

  

                                                

10 O que justifica a seleção da base de dados relativa a 2007, e não a 2009 ou 2010, é facto de só a base 
de dados de 2007 conter questões relacionadas com as necessidades das crianças - o que se revela 
importante na consagração dos objetivos de pesquisa. 
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1. A abordagem quantitativa, o Eurobarómetro 

1.1. O inquérito 

Em 1975, é aprovado, em Conselho das Comunidades Europeias, um conceito 

de pobreza que assume que “pessoas em situação de pobreza são indivíduos ou 

famílias cujos recursos são de tal forma baixos que os excluem do modo de vida mínimo 

em que vivem (75/458/EEC, Decisão do Conselho de 22 de Julho de 1975). Neste 

contexto, a Comissão Europeia realiza, em 1976, o primeiro Eurobarómetro sobre a 

perceção da pobreza na Europa, integrado num programa de investigação e num 

projeto-piloto de combate à pobreza nos Estados-membros. Mais recentemente, foram 

realizados três inquéritos: em 2007, em 2009 e em 2010, com a designação de “Pobreza 

e Exclusão Social”. 

De um modo global, os Eurobarómetros Especiais sobre “Pobreza e Exclusão 

Social” permitem fazer o levantamento da opinião dos indivíduos, residentes nos vários 

Estados-membros, considerando diversos temas relacionados com a pobreza e a 

exclusão social. Contudo, para esta dissertação importa apenas realçar o conjunto de 

dados relativos ao que os indivíduos residentes em Portugal consideram necessário 

para ter um padrão de vida decente no que diz respeito aos meios financeiros, 

necessidades de habitação, aquisição de bens duráveis, necessidades básicas e 

integração social. 

Especificamente no Eurobarómetro realizado no ano de 2007 é também 

explorada a opinião das pessoas sobre as necessidades das crianças, para viverem e 

se desenvolverem bem (Eurobarometer 67.1, 2007).  

É importante realçar que o Eurobarómetro especial relativo à “Pobreza e 

Exclusão Social” do ano de 2007 é um instrumento baseado na listagem de 

necessidades socialmente percebidas (Dickes, Alessio & Marlier, 2010) e contém 

unicamente informação subjetiva, ou seja, avalia de que forma as pessoas percecionam 

ou consideram necessário um determinado item e não se essas pessoas têm acesso a 

esse item, efetivamente (Dickes et al., 2010).  
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O inquérito do Eurobarómetro 2007 foi realizado através de entrevista presencial 

na residência dos inquiridos (Dickes et al., 2010) através do modelo de questão, 

aplicado a adultos11: 

Nas questões seguintes, gostaríamos de compreender melhor o que, na sua 

opinião, é necessário para que as pessoas tenham um nível de vida que possa ser 

considerado como aceitável ou decente [em Portugal]. Para uma pessoa ter um 

nível de vida decente [em Portugal], por favor diga-me até que ponto considera 

necessário...” (Eurobarometer 67.1, 2007,  QB10).  

No caso dos itens relacionados com crianças12, a questão é colocada do 

seguinte modo: 

Vamos agora abordar a situação das crianças. Na questão seguinte, 

l istamos certos elementos l igados às crianças. Gostaríamos de saber em que 

medida são necessários, na sua opinião, para que uma criança viva e se desenvolva 

em boas condições. Para que uma criança possa viver e desenvolver -se em boas 

condições em Portugal, em que medida considera necessário que possa aproveitar 

os seguintes elementos? (Eurobarometer 67.1, 2007,  QB15a).  

As respostas possíveis são classificadas em 4 níveis, de 0 a 3, como 

“absolutamente necessário, ninguém deveria viver sem”, “necessário”, “desejável mas 

não necessário” e “nada necessário”.  

A forma como está organizado este questionário permite avaliar quais os 

mecanismos de satisfação e bens económicos que as pessoas consideram necessário 

ter acesso ou gozar da posse. O Eurobarómetro 2007 contempla 53 itens associados 

aos adultos e 21 itens associados às crianças. Estes itens representam mecanismos de 

satisfação e bens económicos. 

Os dados fornecidos por este conjunto de questões revelam-se importantes no 

estudo das preferências, uma vez que refletem o que a maioria dos respondentes 

valoriza como necessário. Estes dados permitem, também, avaliar a importância relativa 

atribuída aos itens do questionário, à qual estão subjacentes as preferências entendidas 

como o valor atribuído (Cruz, 2010) a determinadas necessidades humanas 

fundamentais em detrimento de outras. Neste sentido, a importância relativa atribuída 

aos itens do questionário permite realizar uma aproximação, ainda que imperfeita, à 

importância atribuída à satisfação de diferentes necessidades humanas fundamentais.  

                                                
11 Apesar de no Eurobarómetro 2007 a pergunta não referir especificamente a palavra “adultos”, adota-
se esta designação dado o conteúdo destes itens e a aferição por comparação de itens especificamente 
associados a crianças. 
12 No Eurobarómetro 2007 são considerados crianças os indivíduos com menos de 15 anos. 
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1.2. A amostra 

Para a análise dos microdados do Eurobarómetro 2007 relativos às 

necessidades humanas fundamentais, numa perspetiva de género, foram apenas 

considerados os dados dos inquiridos residentes em Portugal e foi utilizada uma 

desagregação das variáveis por “sexo”. Esta amostra é representativa da população 

com 15 ou mais anos, residente em Portugal (universo) 13. 

A amostra da população portuguesa é constituída por 1013 indivíduos - 424 são 

indivíduos do sexo masculino e 589 do sexo feminino. 

Tabela 4- Caraterização da amostra, Eurobarómetro 2007 

 
Masculino Feminino Total parcelar 

Idade 

15-24 83 78 161 

25-39 112 149 261 

40-54 81 131 212 

55+ 148 231 379 

Tipo de agregado familiar 

Com cônjuge ou parceiro 258 335 593 

Vive só 165 252 417 

Outros 1 2 3 

Condição Laboral 

Empregado 231 322 553 

Desempregado 33 61 94 

Inativo 160 206 366 

Perceção do Rendimento 

Muito facilmente ou com 

facilidade 
259 313 572 

Razoavelmente 127 215 342 

Com alguma dificuldade ou com 

dificuldade 
16 29 45 

Com muita dificuldade 2 13 15 

Não sabe ou não responde 20 19 39 

Região 

Norte 155 220 375 

Centro 93 146 239 

Lisboa e Vale do Tejo 128 156 284 

Alentejo 30 45 75 

Algarve 18 22 40 

Menores de 10 anos no 

agregado 

Não 330 448 778 

Sim 94 141 235 

N 1013 

                                                
13 No Eurobarómetro é utilizado um método de amostragem estratificada e aleatória para obtenção de uma 

amostra representativa da população residente no território nacional, a nível de NUTS II e por tipo de área 
- metropolitana, urbana e rural. 
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1.3. Construção de índices e análise estatística 

Como o Eurobarómetro 2007 não representa uma listagem de necessidades 

humanas fundamentais mas de bens, serviços, atividades e suas caraterísticas 

representados como mecanismos de satisfação e bens económicos, para possibilitar o 

estudo das preferências optou-se por recorrer à associação dos itens presentes neste 

questionário às necessidades humanas fundamentais estabelecidas na matriz de 

necessidades fundamentais (tabela 3)14.  

Esta associação foi feita inicialmente com base num julgamento arrazoado da 

principal necessidade humana fundamental satisfeita pelo mecanismo de satisfação ou 

bem económico. Existem alguns itens que não puderam ser associados a nenhuma 

necessidade em específico (transportes, meios de comunicação e mesada). De facto, 

estes itens podem satisfazer mais do que uma necessidade em simultâneo não sendo 

clara no questionário a sua utilidade específica. Estes itens foram analisados em 

categorias independentes denominadas categorias de satisfação. 

Para averiguar a consistência interna dos índices que resultariam da agregação 

dos mecanismos de satisfação e dos bens económicos na lista associada a cada uma 

das necessidades, foi calculado, para cada lista, o valor do coeficiente α (alpha) de 

Conbrach15. O valor obtido em todos os casos (≥0,6) configura uma consistência interna, 

no mínimo, aceitável (Hill & Hill, 2005)16.  

As necessidades humanas fundamentais às quais foi possível atribuir 

mecanismos de satisfação e bens económicos do Eurobarómetro 2007 foram: 

subsistência, segurança, afeição, lazer, identidade e compreensão. As categorias 

analisadas de forma independente foram: os meios de transporte, os meios de 

comunicação e a mesada. 

Aceite a consistência interna de cada uma das listas, foi criado um índice para 

cada necessidade que resulta da média simples17 dos valores atribuídos a cada item. 

Os valores médios apresentados para as necessidades variam entre 1 e 418 sendo o 1, 

                                                
14 Para consultar os índices consultar Anexo I; 
15 Ver Anexo I para conhecer os itens associados a cada uma das necessidades humanas em análise e os 

respetivos α de Conbrach. 
16 Valores de α inferiores a 0,6 foram rejeitados por se considerar a consistência interna inaceitável. Para 
listas com número de itens igual ou inferior a dois não foi calculado o valor de α. 
17 A média pode ser utilizada neste sentido uma vez que a escala ordinal em cada item é uma escala de 
avaliação (Maroco, 2007). 
18 A escala utilizada é: 1- Nada necessário; 2- Desejável mas não necessário; 3- Necessário; 4- 

Absolutamente necessário, ninguém deveria viver sem. 
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o nível correspondente ao nada necessário e o 4, o valor correspondente ao 

absolutamente necessário. 

Numa primeira fase da análise, foram utilizados os valores médios de cada índice 

para identificar a hierarquização das necessidades humanas fundamentais, na 

perspetiva de género. Esta análise foi denominada análise horizontal das necessidades 

humanas fundamentais. Para a análise das preferências, foi utilizada uma hipótese que 

serve de suporte à análise horizontal das necessidades humanas fundamentais de 

adultos que se formula na forma de hipótese nula:  

H0.1 : Não existem diferenças na hierarquização das necessidades humanas 

fundamentais entre homens e mulheres.  

Numa segunda fase, foi realizada uma análise das diferenças preferenciais a 

nível interno das necessidades humanas fundamentais. Esta segunda fase da análise 

tinha como objetivo identificar diferenças estatisticamente significativas a nível interno 

das necessidades – permitindo perceber se a mesma necessidade é valorizada de 

forma distinta em função do sexo. Neste sentido, foi formulada uma hipótese, também 

na forma de hipótese nula: 

H0.2 : Não existem diferenças na valorização das necessidades entre homens 

e mulheres.  

Esta hipótese foi testada recorrendo à aplicação do teste t-student para 

comparação de duas médias populacionais, a partir de duas amostras aleatórias. O 

teste t-student possibilita testar hipóteses sobre médias de uma variável quantitativa 

para dois grupos de sujeitos, neste caso indivíduos do sexo masculino e indivíduos do 

sexo feminino, dos quais se desconhecem as respetivas variâncias populacionais e com 

distribuição normal19 (Pestana & Gageiro, 2003; Hill & Hill, 2005; Maroco, 2007). 

Consideraram-se estatisticamente significativas as diferenças entre as médias cujo 

valor de p, do teste t-student, fosse inferior ou igual a 0,05 (Maroco, 2007).  

Por último, foram criadas novas variáveis recorrendo à subtração dos índices 

relacionados com adultos com os índices semelhantes associados às crianças. Esta 

fase do estudo pretendia perceber se os adultos valorizam mais as suas próprias 

necessidades ou as necessidades correspondentes das crianças. A hipótese guia desta 

etapa do estudo também se formula na forma de hipótese nula: 

                                                

19 Como os dois grupos de sujeitos constituem uma amostra superior a 30 não se exije uma distribuição 
normal (Pestana & Gageiro, 2003) . 
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H0.3 : Não existem diferenças na valorização das necessidades das crianças, 

relativamente às necessidades dos adultos, entre homens e mulheres.  

Posteriormente à criação destes novos índices foi aplicado, novamente, um teste 

t-student para comparação de duas médias populacionais, a partir de duas amostras 

aleatórias de modo a identificar diferenças entre homens e mulheres na valorização das 

suas próprias necessidades face às necessidades das crianças. Consideraram-se 

estatisticamente significativas as diferenças entre as médias cujo valor de p, do teste t-

student, fosse inferior ou igual a 0,05 (Maroco, 2007).  

Para executar os diversos testes recorreu-se ao software Statistic Package for 

Social Sciences (SPSS 19). 
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2. A análise qualitativa, os focus groups 

2.1.  Focus groups 

A componente qualitativa consiste na análise de conteúdo de focus groups 

(Krueger & Casey, 2000) realizados no âmbito do projeto “Pobreza Absoluta em 

Portugal” (PTDC/CS-SOC/123093/2010). O focus groups é definido como uma técnica 

de investigação de recolha de dados, num contexto de interação grupal, relativamente 

a um tema específico. De acordo com Morgan (1997 cit. por Galego & Gomes, 2005) o 

focus groups classifica-se como uma técnica de recolha de dados qualitativa que visa 

direcionar uma discussão grupal, inspirando-se em entrevistas não diretivas. Pode 

classificar-se como uma técnica qualitativa (Morgan, 1996) uma vez que os resultados 

obtidos são a matéria-prima que permite a produção de saber científico. Esta definição 

inclui três componentes essenciais para a definição do que é o focus groups. Em 

primeiro lugar, define o focus groups como uma técnica de pesquisa de recolha de 

dados. Em segundo lugar, coloca a interação grupal no cerne da recolha de dados. Por 

último, confere ao investigador um papel ativo na criação da interação grupal, com o 

propósito último de recolha de dados (Morgan, 1996) pelo que os focus groups revelam 

certas características de um grupo e dos indivíduos que o compõem, que outras técnicas 

não permitem captar (Galego & Gomes, 2005). 

A utilização do focus groups como técnica de pesquisa qualitativa permite a 

recolha de dados num curto espaço de tempo e em quantidade adequada. As 

informações registadas nestes grupos possuem grande potencial e dificilmente seriam 

recolhidas através da simples observação da realidade ou da aplicação da entrevista 

individual (Oliveira & Freitas, 1997).  

Na constituição dos grupos é necessário considerar tanto o perfil dos 

participantes, como o tamanho de cada grupo, o número de grupos a organizar, e o nível 

de intervenção do moderador/ entrevistador (Galego & Gomes, 2005). Os focus groups 

são, portanto, formados por indivíduos com características comuns devendo-se 

assegurar o equilíbrio entre uniformidade e diversidade do grupo (Galego & Gomes, 

2005). 

As caraterísticas gerais do focus groups são o envolvimento das pessoas, as 

reuniões em série, a homogeneidade dos participantes quanto aos aspetos de interesse 
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de pesquisa, a geração de dados, a natureza qualitativa e a discussão focada num 

tópico que é determinado pelo propósito de pesquisa (Krueger & Casey, 2000).  

Neste trabalho em específico, a técnica do focus groups será complementado 

por um método quantitativo, de modo a enriquecer a informação trabalhada da base de 

dados do Eurobarómetro 2007 sobre “Pobreza e Exclusão Social”. Cada vez mais os 

investigadores nas ciências sociais reconhecem as vantagens de associar métodos 

qualitativos e quantitativos (Freitas, Cunha & Moscarola, 1996; Stumpf & Freitas, 1996 

cit. por Oliveira & Freitas, 1997), resultando em triangulações metodológicas que 

fortalecem a metodologia da investigação.  

2.2. Os focus groups no projeto “Pobreza Absoluta em Portugal” 

O projeto de investigação “Pobreza Absoluta em Portugal” (PTDC/CS-

SOC/123093/2010), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), tem 

como objetivo principal determinar um padrão de rendimento socialmente aceite como 

mínimo adequado para se viver condignamente em Portugal. A metodologia adotada 

neste projeto de investigação combina o método consensual dos padrões orçamentais 

com a abordagem normativa de peritos para a estimativa do nível adequado de 

rendimento (Pereira, et al., 2013).  

Nesta lógica, o estudo pretende determinar o padrão de rendimento adequado 

para Portugal com base na satisfação de um conjunto de necessidades bem como 

determinar os mecanismos de satisfação associados a essas necessidades humanas 

fundamentais, definidos pela população portuguesa.  

O projeto de investigação é desenvolvido em várias fases, o que resulta na 

organização de diferentes focus groups com indivíduos da população portuguesa em 

geral. As várias etapas e os objetivos diferenciados dos focus groups permitem adotar 

uma perspetiva de retroalimentação em que, cada fase fornece outputs orientadores da 

etapa seguinte. Nesta dissertação de mestrado foram utilizados e analisados os dados 

resultantes dos focus groups realizados nas duas primeiras fases do projeto. 

Na primeira fase do projeto organizaram-se grupos denominados de orientação. 

O objetivo destes três grupos foi definir as necessidades humanas fundamentais – 

realizações que todos os seres humanos devem ser capazes de alcançar e de que 

ninguém deve ser privado. Os três grupos de orientação de adultos em idade ativa com 

filhos menores de idade a residir com eles eram mistos, compostos por homens e por 

mulheres, e foram realizados em três Concelhos de Portugal Continental: Vila Nova de 
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Gaia (8 participantes), Vila Franca de Xira (4 participantes) e Beja (7 participantes). Os 

grupos de orientação foram conduzidos por dois facilitadores (dois investigadores da 

equipa de investigação - um principal que conduziu o debate e colocou a maioria das 

questões e um de apoio) e, por um observador.20 Cada grupo de orientação teve a 

duração aproximada de 3 horas distribuídas em três partes principais: a) introdução, 

formalidades e aquecimento (cerca de 45m); b) debate acerca do mínimo adequado na 

sociedade portuguesa (cerca de 1h15m); e c) desenvolvimento da vinheta e debate 

sobre os itens do Eurobarómetro (cerca de 1h) (Pereira et al., 2013). 

Os restantes grupos, realizados numa segunda fase do projeto, denominaram-

se grupos de tarefa e tiveram lugar em Vila Franca de Xira. O foco destes grupos foi 

definir os bens e serviços necessários para a concretização das necessidades 

humanas fundamentais. Os grupos de tarefa, relevantes para esta dissertação, foram 

organizados do seguinte modo: 1) mulheres com cônjuge ou parceiro, com filhos 

menores de idade a residir com elas, 2) homens com cônjuge ou parceira, com filhos 

menores de idade a residir com eles e, 3) mulheres em agregados monoparentais 

femininos, com filhos menores de idade a residir com elas. Os grupos de tarefa, à 

semelhança dos grupos de orientação, foram orientados por dois facilitadores, um 

principal e um de apoio, e observados pela mestranda. Estes grupos tiveram a duração 

de 7 horas. O debate foi orientado através de um estudo de caso, concordante com o 

perfil dos indivíduos integrantes dos grupos21. 

O recrutamento de potenciais participantes nos focus groups foi realizado, em 

cada um dos três concelhos, através de três modalidades: recrutamento on-line (através 

da página do projeto na internet, na qual as pessoas se poderiam inscrever), 

recrutamento drop-off (através da disponibilização de um painel do projeto, com 

informação e fichas de inscrição, em 14 instituições do concelho) e recrutamento face-

                                                
20 A mestranda observou todos os grupos de orientação em análise nesta dissertação de mestrado. 
21 O estudo de caso permite aos indivíduos abstraírem-se das próprias vivências centrando-se num mínimo 
adequado ao caso apresentado. Através deste estudo de caso os participantes identificam uma lista de 
itens essenciais (bens e serviços) à satisfação de necessidades que configuram um padrão mínimo de vida 
em Portugal, aceite de forma consensual. Os participantes são relembrados que estão a definir 
necessidades e não desejos e que a discussão deve focar-se em necessidades reais e não em necessidade 
financeiras. Nos grupos de tarefa em análise nesta dissertação de mestrado consideraram-se os seguintes 
estudos de caso: 1) para mulheres em idade ativa com cônjuge ou parceiro, com filhos menores a residir 
com eles: “A Maria tem 40 anos e vive com o cônjuge, João, e o filho Miguel de 12 anos, num apartamento 
em Vila Franca de Xira”; 2) para o grupo de homens em idade ativa com cônjuge ou parceiro, com filhos 
menores a residir com eles “O João tem 42 anos e vive com o cônjuge, Maria, e o filho Miguel, num 
apartamento em Vila Franca de Xira; por último, 3) para os agregados monoparentais femininos com filhos 
menores a residir com elas “A Maria tem 40 anos e viver com o filho, Miguel, de 12 anos, num apartamento 
em Vila Franca de Xira”. 
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a-face (realizado pelas bolseiras do projeto que se dirigem às pessoas que circulam na 

rua). 

O procedimento de seleção de participantes para cada um dos grupos, a partir 

dos potenciais participantes recrutados, foi orientado de forma a: 1) garantir a 

heterogeneidade demográfica e socioeconómica em cada grupo (atendendo às 

variáveis género, idade, tipo de agregado familiar, condição habitual perante o trabalho, 

nível de ensino, perceção da adequação do rendimento mensal, freguesia de residência 

e idade dos filhos menores); 2) controlar enviesamentos provocados pela modalidade 

de recrutamento; e 3) limitar a possibilidade de selecionar pessoas que se conhecessem 

bem ou do mesmo agregado familiar, assumindo que este fator poderia inibir a 

participação e/ou fomentar díades e tríades no seio do grupo de debate (Pereira et al., 

2013).  

De modo a garantir a heterogeneidade, a seleção dos participantes para cada 

um dos grupos partiu da definição prévia de quotas22 definidas pelas variáveis 

sociodemográficas e socioeconómicas, sendo a seleção dos casos aleatória dentro do 

universo de potenciais participantes para cada tipo individual em causa23.  

Após a seleção inicial dos potenciais participantes para cada grupo, estes foram 

contactados telefonicamente com uma semana de antecedência à realização dos 

grupos de modo a confirmar a sua disponibilidade e novamente contactados no dia 

anterior ao da realização do grupo para evitar que se esquecessem. Este cuidado 

justifica-se uma vez que é impossível garantir a comparência dos participantes. 

 

2.3. A amostra 

A amostra total de participantes no focus groups relevantes para esta dissertação 

de mestrado é composta por 34 indivíduos em idade ativa com filhos menores a residir 

                                                
22 Ver ANEXO II para consultar um exemplo de matriz de quotas utilizada na seleção de participantes para 

os grupos de orientação. 
 
23   Após a realização dos recrutamentos e a partir da informação recolhida de cada potencial participante, 

através das fichas de inscrição, foram construídas bases de dados específicas de potenciais participantes, 
para cada um dos grupos de discussão, utilizando o SPSS 19. A partir das bases de dados, respeitando as 
quotas pré-definidas para cada grupo, foram selecionados os participantes utilizando um comando existente 
no SPSS 19: random selection (Pereira et al., 2013). 
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consigo (21 mulheres e 13 homens). Esta amostra distribui-se da por seis focus groups24 

(três grupos de orientação e três grupos de tarefa). 

Nos grupos de orientação analisados compareceram e participaram 19 

indivíduos, 9 indivíduos do género masculino e 10 indivíduos do género feminino, 

distribuídos do seguinte modo pelas respetivas quotas socioeconómicas e 

sociodemográficas, e pelos respetivos concelhos: 

Tabela 5- Composição dos grupos de orientação de adultos em idade ativa com filhos menores a 
residir consigo (1ª fase) por concelho; 

Concelho 

Vila 

Nova de 

Gaia 

Vila Franca 

de Xira 
Beja 

Género 

Masculino 4 2 3 

Feminino 4 2 4 

Idade 

18-34 1 0 1 

35-49 5 3 5 

50-64 2 1 1 

Tipo de agregado familiar 

Com cônjuge ou 

parceiro 
8 2 6 

Família monoparental 0 2 1 

Condição Laboral 

Empregado 5 3 2 

Desempregado 2 1 0 

Inativo 1 0 5 

Educação 

 

 

 

Nenhum nível de 

ensino ou o ensino 

básico 

3 2 5 

Ensino secundário ou 

pós-secundário 
0 1 2 

                                                

24 De acordo com Morgan (1996), o focus group deve ser composto por seis a doze participantes. Contudo, 
quando se lida com temas mais complexos organizam-se focus group mais pequenos, compostos por 

quatro a seis participantes. Esta prática tem vindo a tornar-se cada vez mais popular uma vez que permite 
não só facilidades no recrutamento como o ambiente é mais confortável para quem participa (Krueger & 
Casey, 2000) 
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Educação 

Concelho 

Vila 

Nova de 

Gaia 

Vila Franca 

de Xira 
Beja 

Grau de ensino 

superior 
5 1 0 

Pensando no rendimento mensal total do 

seu agregado familiar, diria que o seu 

agregado familiar consegue sustentar-se… 

Muito facilmente ou 

com facilidade 
3 1 1 

Razoavelmente 1 0 3 

Com alguma 

dificuldade ou com 

dificuldade 

1 1 1 

Com muita dificuldade 3 2 2 

N 19 

 

Numa segunda fase foram realizados três grupos de tarefa constituídos por: 

(a) mulheres (com cônjuge), em idade ativa com filhos menores a residir com elas; 

(b )  homens (com cônjuge), em idade ativa com filhos menores a residir com eles; e 

( c )  mulheres,  em famílias monoparentais em idade ativa com filhos menores a residir 

com elas. No total, compareceram e participaram 15 indivíduos, 4 do género masculinoe 

e 11 do género feminino, distribuídos da seguinte forma, pelos grupos: 

Tabela 6- Composição dos Grupos de Tarefa de adultos em idade ativa com filhos menores a 
residir consigo (2ª fase) realizados em Vila Franca de Xira 

Vila Franca de Xira 

GT03 – 

Mulheres 

(com 

cônjuge) 

GT05 – 

Homens 

(com 

cônjuge) 

GT07-  

Mulheres em 

agregados 

monoparentais 

Idade 

18-34 1 0 3 

35-49 5 2 2 

50-64 0 2 0 

 

Condição laboral 

Empregado 5 1 3 

Desempregado 1 1 2 
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Condição Laboral 

Vila Franca de Xira 

GT03 – 

Mulheres 

(com 

cônjuge) 

GT05 – 

Homens 

(com 

cônjuge) 

GT07-  

Mulheres em 

agregados 

monoparentais 

Inativo 0 2 0 

Educação 

Nenhum nível de 

ensino ou o ensino 

básico 

1 1 2 

Ensino secundário 

ou pós-secundário 
3 1 3 

Grau de ensino 

superior 
2 2 0 

Pensando no rendimento 

mensal total do seu agregado 

familiar, diria que o seu 

agregado familiar consegue 

sustentar-se… 

Muito facilmente ou 

com facilidade 
0 2 0 

Razoavelmente 3 0 0 

Com alguma 

dificuldade ou com 

dificuldade 

3 1 3 

Com muita 

dificuldade 
0 1 2 

N 15 

2.3. A análise de conteúdo 

Para a análise de conteúdo dos focus groups todas as sessões dos grupos de 

orientação foram transcritas na íntegra. No caso dos grupos de tarefa, dada a duração 

dos grupos e o conteúdo, foi realizada uma transcrição seletiva do debate sendo 

transcritas apenas as partes relativas ao debate sobre lazer, meios de transporte e 

meios de comunicação25.  

Após a transcrição de todas as entrevistas grupais, procedeu-se à criação das 

variáveis de análise (códigos) para a classificação das unidades de registo que se 

consideraram relevantes para a análise. Para tal, procedeu-se a uma análise categorial 

                                                
25 As partes do debate relativas ao lazer, meios de comunicação e meios de transporte foram transcritas 
por se terem encontrado diferenças significativas na análise quantitativa. 
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temática criando e utilizando códigos associados às variáveis: género; referência a 

crianças; preferências; necessidades humanas fundamentais e categorias de satisfação 

(o programa de análise utilizado foi o MAXQDA 10).  

Neste sentido, em primeiro lugar foram criados códigos correspondentes à 

variável género. Os códigos foram criados tendo em conta não só o género do indivíduo, 

mas também o grupo em que participaram e o concelho de realização do grupo. Assim, 

para uma mulher que participou num grupo de orientação em Beja o código definido foi: 

F1_GO_03_BEJ, sendo que F1 (feminino) indica o género e o número atribuído ao 

indivíduo26, GO define que é um grupo de orientação, 03 define o grupo em que o 

indivíduo participou e, por fim, BEJ assinala o concelho em que se realizou o grupo. 

Também a título de exemplo, no caso de um homem, participante num grupo de tarefa 

em Vila Franca de Xira o código formulado foi M1_GT_05_VFX, seguindo a mesma 

lógica que no exemplo apresentado anteriormente. No caso dos participantes dos 

grupos em Vila Nova de Gaia, o código utilizado termina em VNG. 

Após a criação de todos os códigos para as participantes do género feminino e 

para os participantes do género masculino procedeu-se à codificação de todas as 

intervenções dos participantes em função do género recorrendo ao comando de 

pesquisa lexical (este comando permite localizar palavras, e neste caso foram 

utilizados como palavras-chave os códigos dos participantes) existente no MAX-QDA 

10. 

O passo seguinte foi codificar todas as intervenções que faziam referência às 

crianças. Com recurso ao MAX-QDA 10 executou-se, mais uma vez, uma análise por 

pesquisa lexical por palavras-chave. As palavras-chave consideradas nesta pesquisa 

lexical foram crianças; menino(s) /menina(s); miúdo(s) /miúda(s); filho(s )/filha(s); 

Miguel. Todas as intervenções que incluíam as palavras-chave foram codificadas como 

referências a crianças. 

Deste modo, considerando apenas as unidades de registo com referências a 

crianças procedeu-se à codificação de acordo com as categorias de análise 

selecionadas, após uma primeira exploração do conteúdo, como representativas de 

preferências. Foram consideradas as seguintes cinco categorias de análise das 

preferências com os respetivos significados: 

                                                
26 São atribuídos estes números aos indivíduos para que se preserve o anonimato e confidencialidade da 
dos participantes. 
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Anulação – Priorização da necessidade humana fundamental/ de um mecanismo 

de satisfação/ ou de um bem económico da criança implicando a anulação da 

necessidade humana fundamental/ do mecanismo de satisfação/ou do bem económico 

do adulto; 

Atribuição – Atribuição de mecanismo de satisfação/ ou de um bem económico 

à criança na qualidade de satisfazer uma necessidade humana fundamental do adulto; 

Associação – Associação de um mecanismo de satisfação/ ou de um bem 

económico de utilização coletiva ou pessoal à criança; 

Priorização (adultos) - Priorização da necessidade humana fundamental/ de um 

mecanismo de satisfação/ ou de um bem económico dos adultos em detrimento da 

necessidade humana fundamental/ do mecanismo de satisfação/ou do bem económico 

da criança; 

Preocupações genéricas com as crianças – Preocupações gerais com o bem-

estar das crianças sem que se implique qualquer outra categoria preferencial. 

Após a classificação das unidades de registo em termos de categorias de análise 

das preferências, seguiu-se uma análise com base na matriz de necessidades humanas 

fundamentais, apresentada no capítulo 3 da primeira parte da dissertação. Para além 

de considerar a matriz de necessidades humanas fundamentais, e à semelhança do 

sucedido na análise quantitativa de dados, foram incluídas duas categorias de 

satisfação – os meios de comunicação e os meios de transporte. As categorias de 

satisfação são consideradas à parte por serem transversais à satisfação de diversas 

necessidades humanas fundamentais. 

De um modo geral, a análise exploratória da componente qualitativa obedeceu 

às etapas ilustradas na figura 2, sendo a variável género segregante e inerente a todas 

as etapas do processo de codificação e análise 
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Figura 2- Esquema ilustrativo das etapas seguidas na análise qualitativa de dados 

 

A análise exploratória do discurso pretendeu identificar e interpretar unidades de 

registo que pusessem em evidência as preferências de mães e pais relativamente à 

satisfação de uma necessidade humana fundamental das crianças, incluindo os seus 

filhos. É relevante frisar que os focus groups não foram orientados no sentido de 

desenvolver a temática das preferências relacionadas com as necessidades humanas 

fundamentais das crianças. Neste sentido, todas as referências a crianças analisadas 

nesta dissertação de mestrado foram manifestações espontâneas dos indivíduos, no 

decorrer do seu discurso. A espontaneidade revela-se um fator positivo nesta análise 

uma vez que significa que as referências às crianças, ao serem espontâneas, reforçam 

a importância que lhes é atribuída e/ou a preocupação dos pais com as mesmas.  

 

1ª etapa: 

Codificação por género do 
indivíduo;

2ª etapa:

Codificação por referências 
a crianças;

3ª etapa: 

Codificação por categorias 
de análise das 
preferências;

4º etapa: 

Codificação de acordo com 
a matriz de necessidades 
humanas e as categorias 

de satisfação;
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Capítulo 6 – Hierarquização e valorização (Eurobarómetro 2007) 

A análise dos dados correspondentes às necessidades dos adultos restringiu-se 

a dois momentos distintos. Uma análise concebida como horizontal em que se pretende 

compreender se existem diferenças na hierarquização (a nível de ordenação), isto é, no 

posicionamento hierárquico das necessidades entre sujeitos do sexo masculino e 

feminino. E numa segunda etapa da análise dos dados procurou-se identificar 

diferenças significativas a nível interno das necessidades o que permite perceber se a 

mesma necessidade é valorizada de forma distinta em função do género.  

Da análise à hierarquia horizontal das necessidades dos adultos resultou a 

relação entre as necessidades e a classificação na escala representada no gráfico 1. 

De um modo geral, pode-se aferir que a hierarquização horizontal das necessidades na 

perspetiva de género não se apresenta significativamente distinta. 

Gráfico 1- Hierarquia horizontal das necessidades (adultos) 

 

As necessidades que surgem mais próximas do valor 4 são as necessidades 

relacionadas com a subsistência (alimentação, proteção física, habitação) e a 

segurança (saúde, segurança física, segurança económica). As linhas que representam 

homens, mulheres e a média aparecem sobrepostas representando consenso 

relativamente à importância relativa atribuída a estas necessidades.  

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Homens

Mulheres

Média



PARTE III – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Capítulo 6 – Hierarquização e valorização (Eurobarómetro 2007) 

Margarida Ferreira – ISCSP, 2013 | 68 

As médias com valores associados mais baixos correspondem à necessidade 

de identidade, à categoria de meios de comunicação e à necessidade de lazer.  

Não se pode estabelecer uma hierarquia horizontal da importância atribuída a 

cada necessidade humana fundamental ou categoria de satisfação individualmente e na 

perspetiva de género, uma vez que os valores atribuídos a algumas necessidades 

humanas fundamentais ou categorias de satisfação não diferem entre si de forma 

estatisticamente significativa (p>0,05). Não obstante é possível estabelecer uma 

aproximação a uma possível hierarquia horizontal por conjuntos de necessidades 

humanas fundamentais ou categorias de valorização que são de igual modo valorizados, 

sem diferenças estatisticamente significativas entre si dentro de cada conjunto, na 

perspetiva de género. 

Sendo assim, no caso das mulheres os dados sugerem a seguinte possível 

hierarquia horizontal: 1º saúde e alimentação (segurança e subsistência); 2º proteção 

física e habitação (subsistência); 3º segurança física e segurança económica 

(segurança); 4º meios de transporte; 5º afeição; 6º identidade e meios de comunicação; 

e 7º lazer. No caso dos homens a hierarquia apresenta-se ligeiramente distinta, uma 

vez que existem menos níveis de hierarquização e o lazer, apesar de considerado no 

último nível, surge igualmente valorizado que outras necessidades humanas 

fundamentais ou categorias de satisfação. No caso dos homens, os dados sugerem a 

seguinte possível hierarquização horizontal das necessidades humanas fundamentais: 

1º saúde e alimentação (segurança e subsistência); 2º proteção física e habitação 

(subsistência); 3º segurança física e segurança económica (segurança); 4º meios de 

transporte; 5º afeição; e 6º meios de comunicação, identidade e lazer27. 

Por sua vez, analisando as preferências a nível interno das necessidades 

humanas fundamentais é possível identificar algumas diferenças significativas entre 

homens e mulheres na valorização das mesmas (tabela 7). 

  

                                                
27 Para consultar os dados utilizados na elaboração destes grupos hierárquicos de necessidades 
humanas fundamentais, ver ANEXO III. 
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Tabela 7- Valorização média das necessidades humanas fundamentais de adultos, por sexo 

Necessidades m homens m mulheres 
Valor p (teste t-

student) 

Subsistência 

Alimentação 3,75 3,76 0,619 

Proteção física 3,67 3,68 0,825 

Habitação 3,65 3,64 0,522 

Segurança 

Saúde 3,77 3,76 0,633 

Física 3,47 3,47 0,974 

Económica 3,45 3,42 0,324 

Transporte 3,29 3,14 0,000 

Afeição 2,95 2,88 0,067 

Identidade 2,76 2,73 0,358 

Meios de comunicação 2,80 2,63 0,000 

Lazer e Recreio 2,67 2,52 0,001 

De acordo com os resultados dos testes t-student à igualdade das médias, entre 

homens e mulheres, dos treze índices analisados, apenas se registam diferenças 

significativas (p<0,05) em três índices: Meios de transporte, Meios de comunicação e 

lazer. Nos três casos, é possível rejeitar H0, e aceitar a hipótese alternativa, neste caso, 

que a importância atribuída pelos homens aos meios de transporte, meios de 

comunicação e lazer é superior à importância atribuída pelas mulheres (p<0,01).  

No que concerne à hierarquização das necessidades relativas às crianças, não 

existem diferenças entre géneros, como se pode aferir através da análise do gráfico 2. 

Gráfico 2- Hierarquia horizontal das necessidades humanas fundamentais (crianças) 
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Analisando as preferências relacionadas com a satisfação de necessidades 

humanas fundamentais das crianças não é possível identificar diferenças significativas 

entre homens e mulheres na hierarquização das mesmas. Tanto homens como 

mulheres valorizam as necessidades das crianças de igual modo sendo que com a 

mesma valorização encontram-se as categorias da saúde e da alimentação, 

correspondentes às necessidades humanas fundamentais de segurança e subsistência 

respetivamente. Também altamente valorizadas surgem as necessidades de 

compreensão, relacionada com a educação das crianças, e de identidade. A mesada, 

como categoria de satisfação, é a menos valorizada pelos indivíduos de ambos os 

sexos. 

Tabela 8- Valorização média das necessidades humanas fundamentais de crianças, por sexo 

Necessidades m homens m mulheres 
Valor p (teste t-

student) 

Subsistência Alimentação 3,80 3,81 0,716 

Segurança Saúde 3,81 3,80 0,671 

Afeição 3,15 3,14 0,776 

Identidade 3,47 3,50 0,514 

Compreensão 3,53 3,54 0,766 

Lazer e Recreio 3,11 3,06 0,129 

Mesada 2,55 2,50 0,402 

 

De acordo com os resultados dos testes t-student à igualdade das médias, entre 

homens e mulheres, a nível interno também não se podem assinalar diferenças 

significativas no que respeita a preferências de homens e de mulheres (p>0,05). Não é 

possível, assim, rejeitar a hipótese nula de que não existem diferenças entre homens e 

mulheres na valorização das necessidades das crianças (p<0,05). 

Ao analisar as diferenças entre os valores médios atribuídos às necessidades 

dos adultos e os valores médios atribuídos às necessidades das crianças é possível 

considerar, de um modo geral, que os indivíduos de ambos os sexos atribuem maior 

importância às necessidades das crianças do que às suas próprias necessidades 

(tabela 9). 
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Tabela 9- Diferença média na valorização entre necessidades de adultos e necessidades das 
crianças 

Necessidades m homens m mulheres Valor p (t-student) 

Subsistência Alimentação -0,06 -0,05 0,877 

Segurança Saúde -0,04 -0,05 0,947 

Afeição -0,20 -0,27 0,047 

Identidade -0,71 -0,77 0,110 

Lazer  -0,44 -0,54 0,008 

 

Apesar desta concordância entre indivíduos no que concerne à importância 

relativa atribuída às necessidades das crianças é possível identificar algumas diferenças 

entre os indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino. No caso da afeição e do 

lazer, as mulheres valorizam mais as necessidades das crianças do que as suas 

próprias necessidades comparativamente aos homens apresentando valores médios 

com diferenças estatisticamente significativa entre si (p<0,05). As restantes 

necessidades não apresentam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). 

 



PARTE III – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Capítulo 7 – Lógicas preferenciais (focus groups) 

Margarida Ferreira – ISCSP, 2013 | 72 

Capítulo 7- Lógicas preferenciais (focus groups) 

Nesta análise exploratória de conteúdo dos focus groups pretende-se identificar 

unidades de registo que evidenciem distintas valorizações das necessidades humanas 

fundamentais ou de mecanismos de satisfação, na perspetiva de género. Estas distintas 

valorizações podem ser identificadas em unidades de registo que evidenciem anulação, 

atribuição, associação, priorização (adultos) e outras preocupações com crianças. 

De uma análise global às referências a crianças no discurso dos indivíduos foi 

possível identificar marcas de preocupação generalizada com as crianças, tanto no 

discurso dos pais como das mães participantes nestes focus groups. Contudo, este tipo 

de referências foi mais frequentes no discurso das mães do que no discurso dos pais. 

Através da leitura da tabela 10 é possível percecionar que 18 em 21 mães fizeram 

referências às necessidades das crianças. Em 8 casos foram identificadas marcas de 

anulação, em 10 casos marcas de associação, em 5 casos marcas de atribuição e, por 

fim, em 16 casos marcas de preocupações genéricas com as crianças. Nenhuma mãe 

priorizou a satisfação das suas necessidades fundamentais ou os mecanismos de 

satisfação associados a si em detrimento das necessidades fundamentais das crianças 

ou dos mecanismos de satisfação a elas associados. 

Apenas 2 mães, no total da amostra de 21 mães participantes nos focus groups, 

não fizeram qualquer referência a crianças numa lógica preferencial. A distribuição 

completa das referências de acordo com as categorias de análise e as participantes 

pode ver-se na tabela 10. 
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Tabela 10- Distribuição das referências a crianças por categoria preferencial, participantes do 

género feminino 

Participantes 

(mães) 

Preferências 

Anulação Associação Atribuição 
Priorização 

adultos 

Preocupações 

genéricas 

F1_GO_03_VNG Referiu    Referiu 

F2_GO_03_VNG  Referiu   Referiu 

F3_GO_03_VNG Referiu     

F4_GO_03_VNG      

F5_GO_03_VFX  Referiu Referiu  Referiu 

F6_GO_03_VFX  Referiu   Referiu 

F7_GO_03_BEJ Referiu Referiu Referiu  Referiu 

F8_GO_03_BEJ Referiu    Referiu 

F9_GO_03_BEJ  Referiu Referiu  Referiu 

F10_GO_03_BEJ Referiu  Referiu  Referiu 

F1_GT_03_VFX      

F2_GT_03_VFX Referiu     

F3_GT_03_VFX  Referiu   Referiu 

F4_GT_03_VFX  Referiu   Referiu 

F5_GT_03_VFX Referiu  Referiu  Referiu 

F6_GT_03_VFX  Referiu   Referiu 

F7_GT_07_VFX Referiu    Referiu 

F8_GT_07_VFX      

F9_GT_07_VFX     Referiu 

F10_GT_07_VFX  Referiu   Referiu 

F11_GT_07_VFX  Referiu   Referiu 

TOTAL de 
indivíduos que 

referem 

8 10 5 0 16 
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Por seu turno, no discurso dos indivíduos do género masculino, ou seja no 

discurso dos pais, como se pode verificar através da tabela 11, existem menos 

referências a formas preferenciais da satisfação das necessidades das crianças. Do 

total da amostra que refere crianças, 7 em 13 pais, apenas no discurso de 1 pai se 

identificam marcas de anulação (referindo anulação em prol da família, da qual se 

considera que a criança faz parte). Também é de salientar, que no discurso de 3 pais 

foram encontradas marcas de associação; no discurso de 2 pais identificam-se marcas 

de atribuição; e 6 pais mencionam outras preocupações com as crianças. No discurso 

de 1 pai é encontrada uma marca de priorização das necessidades dos adultos. 

Tabela 11- Distribuição das referências a crianças por categoria preferencial, participantes do 
género masculino 

Participantes 

(pais) 

Preferências 

Anulação Associação Atribuição 
Priorização 

adultos 

Preocupações 

genéricas 

M1_GO_03_VNG   Referiu  Referiu 

M2_GO_03_VNG      

M3_GO_03_VNG     Referiu 

M4_GO_03_VNG      

M5_GO_03_VFX  Referiu  Referiu Referiu 

M6_GO_03_VFX      

M7_GO_03_BEJ      

M8_GO_03_BEJ Referiu    Referiu 

M9_GO_03_BEJ     Referiu 

M1_GT_03_VFX  Referiu Referiu  Referiu 

M2_GT_03_VFX  Referiu    

M3_GT_03_VFX      

M4_GT_03_VFX      

TOTAL de 
indivíduos que 

referem 

1 3 2 1 6 
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1. Preocupações genéricas 

Apesar de os pais fazerem menos referências espontâneas às necessidades das 

crianças do que as mães integrantes dos focus groups, é possível inferir através da 

análise do discurso a existência de preferências partilhadas, entre mães e pais, no que 

respeita ao bem-estar das crianças. Especificamente, é percetível ao longo da análise 

do discurso uma preocupação partilhada, de pais e mães, sem distinção de género, de 

oferecerem aos filhos, um nível de vida superior ao nível de vida tido por eles, enquanto 

crianças ou adolescentes.  

“Há um bocadinho enunciava… naturalmente nós queremos sempre por 

exemplo, no que respeita aos nossos fi lhos, queremos sempre que eles tenham um 

nível de vida superior àquele que nos foi dado… eu acho que isso é legítimo e é 

algo que todos aspiramos” - M9_GO_03_BEJ 

“A gente só quer o mínimo… a gente só quer ter a condição hoje de já ter o 

dinheirinho para comprar o material para o fi lho estudar… antigamente a gente até 

queria mais… a gente até queria mais… a gente até queria fazer uma viagem com 

o fi lho… até queríamos comprar uns ténis de marca… hoje a gente tem que ajustar 

as nossas necessidades em função daquilo que nós levamos para casa” –  

F6_GO_03_VFX  

Também é possível encontrar no discurso destas mães e pais alguns receios 

relativamente à situação atual do país e às repercussões que eventuais situações de 

falta ou de quebra de rendimento possam ter no bem-estar familiar e, em específico, o 

bem-estar em termos da não satisfação das necessidades humanas fundamentais das 

crianças: 

 “ Porque as pessoas sentem -se se não têm dinheiro… para dar de comer 

aos fi lhos, não têm meios de subsistência e sentem-se aterrorizadas… sentem -se 

muito mal. Psicologicamente abatidas, portanto… nós temos que ter alguns meios 

indispensáveis para viver [referindo-se ao rendimento]” –  M1_GO_03_VNG 

“Pelo menos é assim, falo por nós não é? Que temos fi lhos… se esteja com 

o pai, se esteja com a mãe, não interessa! Pelo menos que um adulto em si esteja… 

que tenha um emprego para conseguir orientar a coisa…” –  F8_GO_03_VFX 

Para além de referências genéricas à qualidade de vida, as crianças são também 

frequentemente referidas, quer por mães, quer por pais (aparentemente sem diferença 

de género, portanto), em discursos relacionados com a habitação (segurança), a 

alimentação (subsistência) e a educação (compreensão), revelando preocupações 

diversificadas que não implicam lógicas preferenciais. 

Do ponto de vista da habitação, tanto os participantes do género masculino como 

do género feminino, dão especial importância à existência de quartos em número 
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suficiente na casa. Esta questão relaciona-se principalmente com questões de 

privacidade da criança, devendo poder ter um espaço seu onde possa estudar e 

desenvolver as suas atividades diárias: 

 “ Se vamos falar no ideal seria um quarto de dormir por cada criança e um 

quarto de estudo para eles não é? Isso sim, seria o ideal” –  F5_GO_03_VFX 

“A família, portanto, naturalmente se tiver f i lhos terá um número de quartos 

diferente comparativamente a alguém que não tenha nenhum… como é óbvio!” –  

M9_GO_03_BEJ 

No que concerne à alimentação as preocupações levantadas por pais e mães 

respeitam tanto à qualidade das refeições de uma criança como ao número adequado 

de refeições indicadas para uma criança, sendo este número superior ao dos adultos: 

“Portanto, os miúdos devem beber leite, devem consumir cereais, devem ter 

acesso a proteínas, fruta e tentar que isso seja respeitado… agora se cada 

responsável do agregado famil iar tem um fundo ou um rendimento xis e o gasta mal 

[em comida plástica], temos que fazer programas de alfabetizaçã o dessa área, 

provavelmente.” –  M8_GO_03_BEJ 

“Não, mas as crianças não são três refeições…” –  F10_GO_03_BEJ 

A educação escolar (compreensão) das crianças é também uma preocupação 

generalizada aos pais e às mães que participaram nos focus groups. É possível 

identificar no discurso dos sujeitos diversas preocupações relativamente à educação 

incluindo a qualidade do ensino, os materiais e, mais frequentemente, a garantia de que 

eles, os pais, poderão pagar a educação escolar aos seus filhos. 

 “Não tem esperança… porque é que eu vou investir na educação do meu 

fi lho se não tem esperança?” –  F6_GO_03_VFX 

“Alguém escreveu na Constituição que a educação é gratuita (…) os pais 

têm que financiar a educação dos miúdos na escolaridade básica, o que é uma 

aberração… porque as escolas não têm meios de oferecer os materiais aos miúdos 

trabalharem em muitas circunstâncias… isso para mim é básico, manuais e 

materiais para os miúdos poderem trabalhar” –  M8_GO_03_VFX 

Destas unidades de registo pode-se inferir que a preocupação com as crianças 

é comum tanto a mães como a pais. Ou seja, as necessidades dos filhos são 

importantes independentemente do género do participante nos focus groups, contudo, 

a forma como é colocada a sua satisfação é distinta.  
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2. Anulação  

Apesar desta preocupação generalizada intra e inter-géneros as formas como 

os participantes do género feminino e do género masculino, ou seja mães e pais, 

percecionam a importância da satisfação das necessidades dos filhos parecem 

obedecer a mecanismos preferenciais distintos. É possível identificar mais 

frequentemente no discurso das mulheres marcas de anulação: 

“Eu por exemplo… eu vivo em Beja e podia ter em casa dois carros porque 

o meu marido precisa do carro porque não trabalha em Beja. Mas eu não tenho 

carro… eu não tenho por opção… porque entendo que… o valor que eu pagaria de 

mensalidade de um carro permite-me ter um bem que eu acho que é essencial que 

é… os meus fi lhos terem uma educação” –  F10_GO_03_BEJ  

“ Porque é assim… minimamente eu… sou fumadora… gosto de ir ao café 

tomar o meu cafezinho a seguir à minha refeição mas é assim se eu não puder ir  

ao café beber o café não vou… mas isso eu… agora chegar a ela [referindo -se à 

f i lha] e dizer não… não há porque não pode haver [referindo -se ao bollycao]… já é 

um bocado mais difíci l  porque ela precisa daquele miminho” –  F8_GO_03_BEJ 

O discurso analisado dos pais participantes nos focus groups salienta o mesmo 

tipo de necessidades. Contudo, não foi possível identificar frequentemente a priorização 

das necessidades das crianças através da anulação das suas próprias necessidades. 

Pelo contrário, referindo-se às mesmas necessidades (no caso anteriormente 

apresentado de meios de transporte e alimentação/afeição) os pais manifestam 

preocupações genéricas com as crianças, que remetem para uma lógica de conciliação 

das necessidades humanas fundamentais da família: 

 

“Eu tenho o meu carro e resolvo o meu problema mas se eu não tiver carro 

eu tenho que ter transporte público que resolva os meus problemas… se eu tiver 

que ir ao hospital… tiver que ir eu… ou o meu fi lho para a escola eu tenho que ter 

acesso a transportes públicos” –  M1_GO_03_VNG 

 “ No fundo representa equilíbrio… representa dar ao organismo tudo aquilo 

que ele necessita para conseguir efetivamente maximizar o seu desenv olvimento 

[das crianças] e isso não é dissociável de algumas questões de natureza 

emocional… nomeadamente os mimos de que falávamos [referindo -se ao 

bollycao]… efetivamente até nós adultos gostamos de mimos… gostamos de 

chocolate (…) agora não de dar às cr ianças o que elas querem até porque (…) há 

uma fase em que naturalmente elas querem tudo… mas nem tudo, naturalmente, 

lhe faz falta” –  M9_GO_03_BEJ  

A única manifestação de anulação que surge no discurso dos pais refere-se à 

família como um todo, na qual estão incluídas as crianças: 
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“Cheguei à pós-graduação, t inha o meu projeto de tese aprovado e tive que 

parar porque para fazer, para continuar a investigar eu tinha que sair daqui [de 

Beja]… e o que é que eu fazia à minha família? Levava -a comigo? Não era 

possível… é tudo muito longe (…) l imita -nos, atrofia-nos e impede-nos de crescer… 

é dramático…” –  M8_GO_03_BEJ 

Neste sentido, nos focus groups em análise, foram as mães que, mais 

frequentemente, manifestaram situações em que anulariam a aquisição pessoal de um 

bem de consumo em função de poderem satisfazer uma outra necessidade dos seus 

filhos. É também importante salientar, que as referências a situações de anulação 

nestes focus groups são realizadas a título de experiência pessoal. 
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3. Associação 

É possível identificar marcas de associação no desenvolvimento de temas muito 

específicos dos focus groups. As categorias de satisfação mais frequentemente 

relacionadas com a associação são os meios de transporte, alguns meios de 

comunicação (computador e internet, especificamente). A associação relaciona-se 

também com a necessidade humana fundamental de lazer. 

No que respeita aos meios de transporte, quando as mães e os pais referem 

especificamente a importância de adquirirem um veículo automóvel, especificamente, 

é, geralmente, para que possam satisfazer algumas necessidades dos filhos através da 

mobilidade. Ao longo do discurso das mães e dos pais é salientada a necessidade de 

adquirir um veículo automóvel (privado) para cumprir com tarefas quotidianas, do dia-a-

dia da criança, sejam atividades escolares ou de lazer. 

“Qualquer uma das atividades de lazer que ele aqui tem… se nos centrarmos 

no João e nos esquecermos do fi lho… as atividades do fi lho e tudo o que o fi lho 

tiver… podem ficar prejudicadas pela falta de mob i l idade. Se nos centramos no 

João, o automóvel não é necessário. Se nos centramos no que a família toda pode 

fazer, aí o automóvel pode ser necessário” –  M1_GT_03_VFX 

“No sentido de uti l izar o carro como transporte, isso é um bem para quem 

tem fi lhos e tem que os levar aos infantários… sair do trabalho, ir  buscá -los e 

assegurar esses horários… o carro é algo adequado nesse sentido, não é um luxo, 

hoje em dia” –  F2_GO_03_VNG  

Da última unidade de registo, retirada do discurso de uma mãe, é possível 

interpretar também, uma preocupação com a gestão de tempo na articulação entre a 

prestação de cuidado(s) ao(s) filhos(s) e o trabalho. É de realçar que as mães também 

justificam a importância do veículo com emergências familiares e situações de doença 

da criança. 

 “ [O automóvel é essencial] Para saírem ao fim -de-semana, para uma 

situação de emergência que tenham, para ir ao hospital, para visitar um famil iar de 

urgência (…) para transportar famil iares que tenham mais idade. Portanto, eu não 

digo para usar diariamente para o trabalho mas usar (…) o carro quando necessite 

e sair” –  F4_GT_03_VFX 

No que respeita aos meios de comunicação o tipo de associação feito é bastante 

mais direto. No caso específico que inclui a utilização do computador e o acesso à 

internet é feita uma associação direta destes bens de consumo à criança, sendo que 

esta associação está mais frequentemente presente no discurso dos grupos compostos 

por participantes do género feminino. É também possível encontrar uma unidade de 

registo associada a um pai, contudo, mesmo a forma como é feita esta associação é 
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distinta. As mães entrevistadas nos focus groups defendem a aquisição a nível privado 

destes bens, para uso praticamente exclusivo da criança. 

“EP: Portanto… temos então o computador portáti l . Quem é que uti l iza mais 

o computador portáti l? Ou são os dois? Ou é só a Maria [mãe]? Ou é só o Miguel 

[f i lho]? 

F9_GT_07_VFX: Podem uti l izar os dois mas talvez mais o fi lho.  

F11_GT_07_VFX: Mais o fi lho…  

EP: É mais para uti l ização do Miguel? Este computador?  

F6_GT_07_VFX: Sim.”  

O participante do género masculino defende, a seu turno, uma utilização a nível 

familiar deste bem, quando adquirido para uso privado.  

“EP: Este computador é para ser uti l izado fundamentalmente por quem?  

M1_GT_05_VFX: Por toda a família”  

No que concerne à internet, a internet apenas é discutida em associação às 

crianças nos grupos compostos por mães. As participantes destes grupos valorizam a 

internet associando-a às crianças como uma ferramenta de trabalho essencial e 

integrante da educação escolar das crianças. 

“JP: Porquê internet?  

F7_GT_07_VFX: Para os trabalhos  

(…)  

F10_GT_07_VFX: Ela tem um menino em idade escolar”  

No caso da necessidade humana fundamental de lazer, a associação surge 

apenas no discurso dos pais e numa perspetiva de conciliação dos tempos livres. 

Embora, haja associação direta da necessidade de lazer à criança também existem 

situações em que esta associação é referida como uma atividade que os pais podem 

realizar com os filhos. 

“Poderia ir à praia todos os dias… é uma hipótese tendo um fi lho pequeno” 

–  M2_GT_05_VFX  

Em súmula, a associação surge no discurso das mães relacionada com os meios 

de transporte e os meios de comunicação. No discurso dos pais surge relacionada com 

os meios de transporte e com as atividades de lazer. 
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As referências a crianças relacionadas com atividades de lazer constituem uma 

parte do corpus de análise em que é possível interpretar diferenças preferenciais entre 

géneros. Como se analisou anteriormente, nos pais identificam-se marcas de 

associação. Diferentemente, no caso das mães identificam-se marcas de anulação. 

Também nos grupos compostos por mães, quando questionados sobre quais atividades 

de lazer poderiam realizar numa semana normal, o discurso foi comummente mais 

direcionado para a “falta de tempo” e para a utilização destes tempos em prol das 

crianças:  

“ F4_GT_03_VFX: Ai (suspiro) eu gostava de ter esse tempo”  

[A propósito das atividades de lazer] “Fazer um bolo ao domingo para o 

fi lho.” -  F9_GT_07_VFX  

Algo a destacar também é que nos grupos compostos só por mães houve mais 

dificuldades em referir atividades pagas e, por diversas vezes, surgiu no discurso das 

participantes de que elas teriam alguma dificuldade em realizar atividades de lazer 

pagas por questões de orçamento familiar.  

“ Se for com aulas também continua a ser caro… não é? Porque ela à partida 

se tem um fi lho há de ter atividades extracurriculares e já ter aí uma despesa” –  

F2_GT_03_VFX  

Estas unidades de registo, presentes nos grupos constituídos por mães, 

sugerem preocupações com a gestão do tempo e do orçamento familiar. Estão, nos 

exemplos anteriores, subjacentes as ideias de ocupação do tempo livre com atividades 

dedicadas aos filhos (e não com os filhos, como no caso dos pais participantes nos focus 

groups) e, também, uma alteração das preferências – uma desvalorização deste tipo de 

atividades em favor do mesmo tipo de atividades mas associadas aos filhos. 
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4. Atribuição 

A atribuição surge no discurso dos participantes de uma forma muito distinta, ao 

fazer uma análise de género. A atribuição aparece no discurso dos participantes apenas 

relativamente a uma categoria, a dos meios de comunicação, e a um bem de consumo 

específico: os telemóveis.  

O telemóvel é um bem mais frequentemente referido e valorizado pelas mães, e 

atribuído às crianças, como um mecanismo de controlo e segurança. A atribuição deste 

bem de consumo permite, de acordo com o discurso das mães, suprir as suas 

necessidades de segurança relacionadas com o papel de cuidadora. 

 

 “Mesmo… sinto necessidade que eles tenham mesmo os telemóveis porque 

eu própria não consigo ‘tar na aldeia descansada (…) quer dizer é uma 

preocupação que nós temos e… é impensável as pessoas dizerem ah não… 

isso não [referindo-se à discussão dos fi lhos terem ou não telemóvel]” –  

F9_GO_03_BEJ 

Os pais também reconhecem esta necessidade de contactar os filhos quando 

necessário, mas não a descrevem como sendo uma necessidade constante ou 

sistemática, pelo contrário apenas associam o telemóvel à criança em “casos de 

necessidade”, isto é em situações pontuais. 

“Na minha opinião, o Miguel tem 12 anos e com 12 anos não há uma 

absoluta necessidade. Os pais poderão ter necessidade de contactar com o Miguel 

se por ventura houver essa necessidade… mas uma criança de 12 anos não tem 

necessidade de ter um telemóvel (…) um telemóvel pode sempre circular numa 

situação que seja necessário [refere -se a que o pai ou a mãe poderão emprestar o 

telemóvel à criança numa situação de necessidade]” –  M1_GT_01_VFX 

Por outro lado, é realçado pelos participantes de ambos os géneros o valor social 

que um telemóvel pode ter para uma criança ou adolescente. Não obstante, no caso 

das mães prevalece um discurso centrado em si e na satisfação das suas necessidades 

de controlo e segurança enquanto, no discurso dos pais, o telemóvel é mais 

frequentemente associado diretamente à criança, sendo realçadas questões de 

identidade da criança. 

“ Do ponto de vista da comunicação… da forma de se relacionarem com os 

seus pares… eu sou muito sincera, não imagino uma mãe (…) de não ter esta 

necessidade de cada vez que necessita os poder contactar sabendo que na escola 

é proibido [o telemóvel] (…) há um tempo em que p’ra ela isso é essencial” –  

F10_GO_03_BEJ  

 “Há aqui uma questão muitas vezes que leva à questão social que é muito 

importante que é o relacionamento nosso dos nossos famil iares… nossos fi lhos na 
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sociedade portanto… a questão do telemóvel (…) muitas vezes são meias 

necessidades em que nós precisamos deles para trabalhar até mas…” –  

M1_GO_03_VNG  

Neste sentido, o telemóvel, atribuído à criança, é mais visto pelas mães como 

um bem que satisfaz as suas necessidades de segurança – por sua vez associada ao 

seu papel de cuidadora. Mas, quando analisado na perspetiva da criança, e este 

discurso é mais recorrente nos pais, relaciona-se com uma questão de identidade da 

própria criança, e da sua integração no seu grupo de pares. 
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Capítulo 8 - Discussão de resultados 

Existem diferenças de género nas preferências relacionadas com as 

necessidades humanas fundamentais e seus mecanismos de satisfação, na 

sociedade portuguesa? 

Esta dissertação de mestrado parte de uma pergunta base à qual, através da 

triangulação de dados de natureza quantitativa e qualitativa e de aproximações 

sucessivas à realidade, se pretendeu dar resposta. A pergunta de partida formulada é: 

existem diferenças de género nas preferências relacionadas com as necessidades 

humanas fundamentais e seus mecanismos de satisfação, na sociedade portuguesa?.  

No que respeita à análise de dados de natureza quantitativa, os principais 

resultados a nível de preferências entre géneros decorrentes da análise dos dados do 

Eurobarómetro 2007 relativo à “Pobreza e Exclusão Social” parecem apontar para uma 

diluição das diferenças de género na sociedade portuguesa.  

No que concerne à primeira fase da análise, a análise a nível horizontal na qual 

foram utilizados os valores médios de cada índice para identificar a hierarquização das 

necessidades humanas fundamentais, não existem perceções distintas da importância 

relativa atribuída ao conjunto das necessidades humanas fundamentais em função do 

género. Esta é a primeira tendência identificada. 

A segunda tendência está relacionada com as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas a nível interno - valorização da mesma necessidade em 

função do sexo - da necessidade humana fundamental do lazer. Apesar de no plano 

horizontal esta necessidade se encontrar na mesma posição hierárquica (em último 

lugar da listagem preferencial), a nível interno foi possível encontrar uma discrepância 

valorativa. Não é um resultado linear de ser interpretado contudo pode estar relacionado 

com os tempos dos indivíduos. Isto é, mesmo que a nível valorativo as necessidades se 

apresentem na mesma posição hierárquica, a dupla presença feminina, no trabalho 

assalariado e no trabalho não remunerado na esfera doméstica, pode afetar os seus 

tempos livres e resultar numa menor valorização de atividades que satisfaçam a 

necessidade humana fundamental de lazer por parte das mulheres. 

Ainda na análise das preferências valorativas das necessidades humanas 

fundamentais dos adultos a nível interno foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nos valores médios apresentados para as categorias de transportes e 
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meios de comunicação. Os dados sugerem que estas categorias são ambas mais 

valorizadas pelos homens do que pelas mulheres.  

No que respeita às necessidades relacionadas com as crianças não existem 

diferenças estatisticamente significativas a assinalar entre indivíduos do sexo masculino 

e indivíduos do sexo feminino. Os dados parecem indicar que estas diferenças não são 

percetíveis nem no que concerne à análise da hierarquização horizontal nem a nível da 

análise das diferenças internas das necessidades humanas fundamentais. 

Ao analisar as diferenças entre os valores médios atribuídos às necessidades 

humanas fundamentais dos adultos e dos valores médios atribuídos às necessidades 

humanas fundamentais das crianças é possível constatar, sem diferença de género, que 

os indivíduos de ambos os sexos, de um modo geral, atribuem maior importância às 

necessidades das crianças do que às suas próprias necessidades. Contudo, apesar 

desta concordância é possível identificar algumas diferenças, em função do sexo, 

relativamente às necessidades humanas fundamentais de afeição e de lazer. No que 

respeita a estas duas necessidades humanas fundamentais e de acordo com os dados, 

as mulheres parecem valorizar mais as necessidades das crianças do que as suas 

próprias necessidades comparativamente aos homens apresentando valores médios 

com diferenças estatisticamente significativas entre si. Estes resultados sugerem que 

as mulheres, não só desvalorizam mais do que os homens a necessidade de lazer 

como, valorizam mais do que os homens (comparativamente às suas necessidades 

individuais) as necessidades de lazer associadas às crianças.  

Numa segunda etapa deste estudo das preferências na perspetiva de género 

procedeu-se à análise de conteúdo dos focus groups, realizados no âmbito do projeto 

“Pobreza Absoluta em Portugal” de indivíduos em idade ativa com filhos menores de 

idade a residir com eles. Na análise do discurso é possível interpretar algumas lógicas 

preferenciais na perspetiva de género. Se por um lado, pais e mães valorizam e realçam 

a importância das necessidades das crianças por outro lado, parece existir uma maior 

predisposição por parte das mães para anularem a satisfação das suas próprias 

necessidades em prol da satisfação das necessidades humanas fundamentais dos seus 

filhos. Esta ideia é ilustrada nas referências às crianças relacionadas com mecanismos 

de satisfação e bens económicos como o carro e outros bens económicos associados 

ao lazer. 

Não obstante, é possível que as mães não se estejam a colocar numa posição 

de completa privação relativamente à satisfação de necessidades humanas 
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fundamentais mas, ao manifestarem esta lógica preferencial poderão estar satisfazendo 

outras necessidades como as de identidade e afeição – possivelmente mais valorizadas 

por si. A análise do discurso dos indivíduos do género masculino também parece 

apontar para a valorização destas necessidades enquanto pais no entanto, não 

seguindo a lógica de anulação das suas próprias necessidades humanas fundamentais 

em vantagem das necessidades humanas fundamentais das crianças. 

Ao analisar o discurso numa perspetiva de género é possível interpretar formas 

distintas de posicionamento relativamente à satisfação das necessidades das crianças, 

o que se manifesta em distintas preferências.  

A anulação surge mais frequentemente no discurso das participantes do género 

feminino, note-se que apenas um pai manifestou esta lógica preferencial relativamente 

à família como um todo e não especificamente às crianças. Deste modo, as participantes 

do género feminino referem que anulariam as suas próprias necessidades em prol da 

satisfação das necessidades dos seus filhos, uma vez que estas experiências de 

anulação são relatadas a nível de experiência subjetiva.  

Por sua vez, a associação surge no discurso dos participantes de ambos os 

géneros. No caso das participantes do género feminino surge em referências 

associadas ao meio de transporte e, especificamente, relativamente ao computador e à 

internet (categoria dos meios de comunicação). É de destacar que as participantes do 

género feminino associam os meios de transporte a uma lógica de cuidado, o que pode 

estar relacionado com o ainda prevalente papel de cuidadora familiar.  

Também no discurso das participantes do género feminino, especificamente no 

que concerne à ocupação do tempo livre, são mencionadas atividades dedicadas aos 

filhos (e não com os filhos, como no caso dos pais). Estas marcas de discurso podem 

também ser interpretadas como uma alteração das preferências – uma desvalorização 

deste tipo de atividades em favor do mesmo tipo de atividades mas associadas aos 

filhos. 

Em suma, da análise decorre que os indivíduos, de ambos os géneros, 

manifestam uma preocupação com a satisfação das necessidades das crianças. No 

fundo, após a análise destes dados de natureza qualitativa, é possível sugerir que na 

anulação, na associação e na atribuição pode estar implicada a satisfação de outras 

duas necessidades próprias do indivíduo: a de identidade e a de afeição – o que se 

poderá, por sua vez relacionar, com os papéis de cuidadores.  
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No caso das mulheres, as manifestações de preocupações com os cuidados às 

crianças (e também a outros familiares), com a satisfação primordial das necessidades 

humanas fundamentais das crianças em detrimento das suas (anulação) e com a 

atribuição de bens às crianças que satisfazem, no fundo, uma necessidade de ambos 

(embora necessidades distintas) poderão estar relacionadas com um papel mais 

tradicional de mulher cuidadora e dona de casa. Por outro lado, também existem 

manifestações de problemas de gestão de tempo e orçamentais que, por sua vez, 

poderão estar mais relacionados com a participação ativa da mulher no mercado de 

trabalho assalariado, e com todas as implicações a nível de gestão quotidiana que 

acarreta a dupla jornada feminina. 

No caso dos participantes do género masculino é possível identificar algumas 

marcas de discurso que vão ao encontro das novas representações e papéis de género 

e às tensões existentes entre os modelos tradicionais (homem provedor) e modernistas 

(paternidade ativa). Os indivíduos do género masculino manifestam através do seu 

discurso preocupações generalizada com o bem-estar dos filhos, o que pode ser uma 

manifestação de uma tendência de exercício de uma paternidade mais ativa. Contudo, 

não foi possível identificar marcas relacionadas com tarefas de cuidado ligadas à 

domesticidade. A paternidade ativa parece existir mais em espaços exteriores, à esfera 

doméstica, seguindo um modelo de gestão do quotidiano (levar o filho à escola, levar o 

filho a atividades de lazer, ir com o filho ao cinema, etc.) e de conciliação de tempos. 

“M3_GO_03_VNG: É  a rodinha se uma mãe sentir que o fi lho tem uma 

necessidade em termos alimentares que eu conheço muitos… casos em que 

infel izmente a única refeição que a criança tem mais ou menos decente é dentro 

da escola (…) é disso que se tem que falar… como é que um pai ou uma mãe se 

pode sentir bem espiritualmente?  

F1_GO_03_VNG: Não se sente… eu passo por isso… não passo porque os 

meus fi lhos não passam fome mas prescindo de muitas coisas eu …”  

Considerando-se, deste modo, a análise do conjunto dos dados realizada nesta 

dissertação de mestrado – quantitativa e qualitativa – é possível compreender que 

existem algumas diferenças entre homens, mulheres, mães e pais no que concerne à 

lógica preferencial.  

Nos focus groups é possível denotar algumas marcas de discurso, relacionadas 

com as práticas quotidianas, que podem estar ligadas a papéis de género diferenciados 

na sociedade portuguesa.  
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A anulação surge no discurso das participantes do género feminino associada 

transversalmente à necessidade de lazer e às categorias de satisfação: meios de 

transporte e meios de comunicação. Relacionando com os dados do Eurobarómetro 

2007 pode-se inferir que sendo necessidades e categorias menos valorizadas pelas 

mulheres poderão ser também necessidades e categorias das quais mais facilmente as 

mulheres prescindiriam em função de satisfazer as necessidades dos filhos. 

Por outro lado, as categorias mais frequentemente relacionadas com a 

associação são os meios de transporte e alguns meios de comunicação (computador e 

internet, especificamente) no caso das mães (participantes do género feminino). No 

caso dos pais (participantes do género masculino), a associação surge ligada aos meiso 

de transporte e ao lazer. A associação também traduz uma marca preferencial no 

sentido em que espontaneamente as categorias de satisfação são prioritárias para os 

filhos, e não tão prioritárias para os pais. Mais uma vez, é no discurso das mães que 

mais marcas de associação se encontram e o qual surge associado a mais itens.  

Por fim, a categoria preferencial de atribuição surge no discurso das mães e 

relativamente a um bem de consumo específico: o telemóvel. Sendo que no discurso 

dos participantes dos pais, a possibilidade de atribuição é discutida, mas não sobretudo 

em função da satisfação das necessidades individuais. No discurso das mães, o 

telemóvel, atribuído à criança, é como um bem que satisfaz as suas necessidades de 

segurança e identidade– por sua vez associadas ao seu papel de cuidadora. Contudo, 

não é possível comparar este resultado da atribuição com os dados do Eurobarómetro 

2007 uma vez que as comunicações móveis não estão contempladas na lista de itens 

associados às crianças. 
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CONCLUSÃO 

Nesta dissertação de mestrado analisaram-se as preferências relacionadas com as 

necessidades humanas fundamentais dos indivíduos, no contexto português. Na análise 

realizada adotou-se a perspetiva de género. Ao estudar preferências, e não as necessidades 

humanas fundamentais que cada um pode efetivamente suprir, pretendeu-se compreender a 

forma como os papéis de género – feminino e masculino - poderão afetar a hierarquização 

valorativa de determinadas necessidades humanas fundamentais, tanto de adultos como de 

crianças. 

Neste sentido, privilegiou-se uma abordagem quantitativa de análise dos dados 

referentes ao Eurobarómetro sobre “Pobreza e Exclusão Social” de 2007 conjugada com a 

análise de dados de natureza qualitativa, dos focus groups realizados no âmbito do projeto 

“Pobreza Absoluta em Portugal”. 

Numa primeira etapa procedeu-se à análise dos dados quantitativos partindo de uma 

associação dos mecanismos de satisfação e bens económicos, contidos no questionário do 

Eurobarómetro 2007, à matriz de necessidades construída com base nas Teorias das 

Capacidades de Amartya Sen (1990) e Martha Nussbaum (2000), e na Teoria do 

Desenvolvimento Humano de Max-Neef et al. (1986/1993). Numa segunda parte, e servindo-

se da mesma matriz, analisou-se o conteúdo de 6 focus groups, utilizando também a 

perspetiva de género. 

Os resultados apresentados vão ao encontro das conclusões de estudos mais 

recentes. Os dados de cariz quantitativo parecem ilustrar que os valores relacionados com o 

valor hierárquico atribuído às necessidades humanas fundamentais, de homens e mulheres, 

não diferem em função do género a nível horizontal. Contudo, na análise das diferenças 

internas, os valores apresentaram-se com diferenças estatisticamente significativas na 

necessidade de lazer e nas categorias de satisfação dos meios de comunicação e dos meios 

de transporte. As categorias mencionadas são mais valorizadas por homens que por 

mulheres.  

Quando analisadas as necessidades associadas às crianças, não se encontram 

diferenças estatisticamente significativas no que respeita à hierarquização das necessidades. 

Também quando confrontada a importância atribuída às necessidades humanas 

fundamentais associadas a adultos relativamente às necessidades humanas fundamentais 

associadas a crianças, os dados sugerem que tanto homens como mulheres valorizam mais 

as necessidades associadas às crianças do que as suas próprias necessidades. Contudo, no 

caso específico da afeição e do lazer, e de acordo com os dados, é possível que as mulheres 
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valorizem superiormente aos homens e relativamente às suas necessidades, as necessidades 

das crianças. 

Na análise de conteúdo dos focus groups foi possível identificar marcas de anulação, 

associação, atribuição e outras preocupações gerais com crianças. É de salientar que as 

lógicas preferenciais mencionadas foram encontradas mais frequentemente associadas ao 

discurso das mães e, diversas vezes, relacionadas com as categorias em que na análise 

quantitativa as diferenças foram estatisticamente significativas. Além disso, na análise de 

conteúdo dos focus groups foi também possível identificar a manifestação de diversas práticas 

e valores que se relacionam com os papéis de género.  

De um modo geral, os dados analisados sugerem a tendência de mudança 

relativamente aos papéis de género, na sociedade portuguesa. Na análise ao discurso das 

mães e pais foi possível identificar valores modernistas relativamente a esses papéis contudo 

ainda se identificam, na mesma análise, algumas práticas associadas a papéis mais 

tradicionais de género. A coexistência de práticas e valores modernistas e tradicionais reflete 

o paradoxo relativamente aos papéis de género sendo que este paradoxo é também 

representativo de mudança. 

Num estudo futuro seria interessante desenvolver a temática das preferências na 

satisfação das necessidades humanas fundamentais numa lógica de gestão quotidiana do 

tempo. O objetivo deste novo estudo seria compreender de que modo as preferências 

condicionam a ocupação do tempo de homens e mulheres e se conduz, ou não, à anulação. 

Por outro lado, seria interessante compreender de que forma homens e mulheres ocupam os 

seus tempos livres e que tipo de atividades de lazer dedicam aos filhos ou realizam na 

companhia dos filhos numa perspetiva de atualização dos dados do Inquérito à Ocupação do 

Tempo.  

Um novo estudo, requereria uma nova formulação teórico-metodológica e poderia ser 

proveitoso associar à análise de dados de natureza quantitativa, e à partilha de experiências 

nos focus groups, entrevistas individuais a indivíduos com caraterísticas específicas. Estas 

caraterísticas seriam, a título de exemplo, para além do género, a idade, o nível de ensino, o 

local de residência, entre outras. Esta exploração mais aprofundada de casos específicos 

possibilitaria também compreender se alguns fatores socioeconómicos influenciam a lógica 

preferencial dos sujeitos. 
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ANEXO I - Índices e alfa de conbrach 

 
1. Associação dos itens do Eurobarómetro sobre Pobreza e Exclusão de 2007 às necessidades humanas 

fundamentais (adultos) 

 

A- Subsistência 
1) Habitação (α=0,874) 

 Um lugar para viver que não seja demasiado escuro, com luz natural suficiente; 

 Um lugar para viver sem fugas no telhado, paredes, chão, fundações húmidos; 

 Ser capaz de manter a sua casa adequadamente quente; 

 Um lugar para viver com a sua própria banheira ou chuveiro; 

 Uma casa de banho interior com autoclismo para uso único no lar; 

 Um lugar para viver que é bem mantido, num estado decente de reparação (sem tinta a sair nem 
rachas nas paredes); 

 Um lugar para viver com água quente corrente; 

 Uma máquina de lavar roupa; 

 Um frigorífico; 

 Um fogão suficientemente grande para o lar; 

 Uma cama e roupas de cama para todos no lar; 

 Reparar ou substituir os principais eletrodomésticos tais como o frigorífico ou a máquina de lavar 
roupa; 

 
2) Alimentação;  

 Refeição carne, galinha ou peixe pelo menos uma vez cada dois dias; 

 Fruta fresca e vegetais uma vez por dia; 
 

3) Proteção física; 

 Um casaco quente para o Inverno; 

 Dois pares de sapatos adequados ao clima (isto é, botas quentes para o Inverno e sapatos mais leves 
para o Verão); 

 
 

B- Segurança 
1) Económica (α=0,743) 

 Ser capaz de pagar a renda ou o pagamento da hipoteca a tempo; 

 Ser capaz de pagar contas de serviços correntes (eletricidade, água, gás, etc.) a tempo; 

 Ser capaz de pagar empréstimos (tais como empréstimos para comprar eletrodomésticos, móveis, um 
carro ou empréstimos a estudantes, etc.) a tempo; 

 Ser capaz de enfrentar uma despesa financeira inesperada de 400 euros; 

 Ser capaz de poupar 10 euros por mês; 
 

2) Física (α=0,832) 

 Um sítio para viver sem muito barulho de vizinhos ou barulho da rua (trânsito, negócios, fábricas, etc.); 

 Um lugar para viver sem muita poluição ou outros problemas ambientais (como poluição do ar, imundice 
ou lixo); 

 Um lugar para viver sem crime, violência ou vandalismo na zona; 

 Um lugar para viver com comodidades públicas preservadas (luzes de rua, estradas, sinais de estrada, 
paragens de autocarro); 

 Um lugar para viver onde não sinta o risco de ser forçado a deixar; 
 
 

3) Saúde (α=0,816) 

 Comprar medicamentos quando for necessário; 

 Comprar equipamento médico (óculos, dentaduras) quando necessário; 

 Visitas de controlo regulares a um médico e dentista; 

 Cuidados médicos quando necessário; 
 

 
C- Afeição (α=0,747) 

 Um lugar para viver com espaço suficiente para convidar amigos e familiares para uma bebida ou uma 
refeição em casa; 

 Comprar presentes para a família ou amigos pelo menos uma vez por ano; 

 Convidar os amigos ou a família para jantar em casa uma vez por mês; 

 Um lugar para viver com espaço e privacidade suficiente para ler ou escrever, ou ouvir música, etc. para 
todos no agregado familiar; 

 
D- Lazer/ Recreio (α=0,820) 
 



 

 

 Poder ir uma semana de férias por ano; 

 Sair uma vez por mês (restaurante, cinema, discoteca ou concerto, etc.); 

 Ter uma atividade de lazer ou praticar um desporto regularmente; 

 Comprar jornais, revistas e livros; 
 
 

E- Identidade (α=0,768) 

 Vestuário elegante para entrevistas de emprego ou outras ocasiões formais (casamentos, funerais); 

 Algumas roupas novas, não em segunda mão; 

 Ir ao cabeleireiro regularmente; 

 Poder decorar a própria casa; 

 Gastar uma pequena quantia de dinheiro em si uma vez por semana; 

 Ter recursos para deixar de viver com os pais depois dos 30 anos; 
 

 

2. Categorias de satisfação - itens não classificáveis numa necessidade humana fundamental (adultos) 

 
F- Meios de comunicação (α=0,734) 

 

 Um telefone fixo ou um telemóvel; 

 Uma televisão a cores; 

 Um computador; 

 Uma ligação à internet; 
 

G- Transportes 
 

 Carro; 

 Transporte público; 
 
 

 

3. Associação dos itens do Eurobarómetro sobre Pobreza e Exclusão de 2007 às necessidades humanas 

fundamentais (crianças) 

 

A- Subsistência 
 
1) Alimentação (α=0,847) 

 Ter 3 refeições por dia; 

 Comer fruta e vegetais frescos uma vez por dia; 

 Comer uma refeição de carne, frango ou peixe pelo menos uma vez por dia; 

 

B- Segurança 
 

1) Saúde (α=0,786) 

 Cuidados médicos quando necessário; 

 Obter medicamentos e vitaminas quando necessário; 

 Visitas regulares a médico e dentista; 
 
 

C- Afeição (α=0,832) 

 Celebrar as ocasiões especiais (aniversários, Natal, etc.); 

 Poder convidar os seus amigos para ir à sua casa; 

 Ter espaço e privacidade suficientes para estudar ou fazer os trabalhos de casa em casa; 
 

 
D- Lazer (α=0,915) 

 Ir de férias com os seus pais pelo menos uma semana por ano; 

 Ter equipamento de lazer (isto é bicicleta ou outro equipamento de desporto); 

 Ter jogos educativos e livros para crianças em casa; 

 Ter um espaço ao ar livre onde possam brincar em segurança; 

 Ter uma atividade de lazer regular; 

 Participar em visitas de estudo ou campos de férias; 
 

E- Identidade (α=0,618) 

 Celebrar as ocasiões especiais (aniversários, Natal, etc.); 



 

 

 Ter sapatos novos adequados ao seu número; 

 Ter algumas roupas novas adequadas ao seu número; 
 

F- Compreensão (α=0,725) 

 Ter um adulto a tomar conta dele/dela a maior parte do tempo passado em casa; 

 Poder suportar todas as despesas relacionadas com a sua educação; 

 Ter acesso à educação pré-primária antes das escola primária; 

 

4. Categorias de satisfação - itens não classificáveis numa necessidade humana fundamental (crianças) 

 

G – Mesada 

 Ter uma mesada/semanada 

 

  



 

 

ANEXO II - Matriz de quota utilizadas na seleção de 
participantes (exemplo) 

1. Exemplo de uma matriz de quotas utilizada na seleção de participantes para os grupos 
de orientação 

Género Idade 
Agregado 
Familiar 

Condição 
Habitual 
perante o 
trabalho 

Nível de 
ensino 

Pergunta 
Rendimento 

Freguesia 
de 

Residência 
(garantir 
presença 
de pelo 

menos 5 
freguesias) 

Recrutamento/Instituição 
(garantir participantes de 

todos os tipos de 
recrutamento e não mais 
do que dois da mesma 

instituição, quando 
aplicável) 

Masculino 18-34 
Monoparent

al 
Exerceu uma 

profissão 

Nenhum 
ou Ensino 

Básico 

Muito 
facilmente ou 

facilmente 
  Drop-off 

                

                

              Drop-off  

                

         Razoavelmente     

  35-49     

Ensino 
Secundário 

ou pós-
secundário 

    Drop-off  

      Desempregado         

Feminino   
Vive com 

cônjuge ou 
parceiro 

          

             Drop-Off  

          

Com alguma 
dificuldade, 

com 
dificuldade  

    

        

  50-64      
Ensino 

superior  
     Drop-off 

      Inativo          

        

     
Com muita 
dificuldade 

 On-line (máx.4) 

        

        

        

        

         Face a Face (sem limite) 

          

          

         

          

          

          

         

        



 

 

        

ANEXO III – Organização hierárquica das 
necessidades humanas fundamentais de adultos 

1. Estudo dos grupos hierárquicos (horizontais) das necessidades humanas fundamentais de adultos utilizando 
os intervalos de confiança para a média 

 

Mulheres 

  Alimentação Saúde Proteção 
Física 

Habitação Segurança 
Física 

Segurança 
Económica 

Transporte Afeição Identidade Meios de 
comunicação 

Lazer 

N 

valid 588 585 587 582 581 578 583 581 564 572 579 

missing 1 4 2 7 8 11 6 8 25 17 10 

Média 3,76 3,76 3,68 3,64 3,47 3,42 3,14 2,88 2,73 2,63 2,52 

Erro padrão 0,01669 0,01523 0,01858 0,01438 0,02003 0,01913 0,02372 0,02362 0,02532 0,02548 0,02979 

IC 
(95%) 

Mín. 3,73 3,72 3,64 3,60 3,43 3,38 3,09 2,83 2,67 2,57 2,45 

Máx. 3,80 3,79 3,72 3,67 3,52 3,46 3,20 2,93 2,78 2,69 2,59 

Grupos 1º 1º* 2º* 2º 3º 3º 4º 5º 6º 6º* 7º* 

 

Homens 

  Alimentação Saúde Proteção 
Física 

Habitação Segurança 
Física 

Segurança 
Económica 

Transporte Afeição Identidade Meios de 
comunicação 

Lazer 

N 

valid 424 423 424 419 422 422 423 423 420 409 422 

missing 0 1 0 5 2 2 1 1 4 15 2 

Média 3,77 3,75 3,67 3,65 3,47 3,45 3,29 2,95 2,80 2,76 2,67 

Erro padrão 0,01750 0,02156 0,02203 0,01654 0,02373 0,02107 0,02670 0,02768 0,03068 0,02810 0,03225 

IC 
(95%) 

Mín. 3,73 3,70 3,62 3,61 3,42 3,40 3,23 2,89 2,73 2,70 2,60 

Máx. 3,81 3,80 3,72 3,69 3,53 3,50 3,35 3,01 2,87 2,83 2,74 

Grupos 1º 1º* 2º* 2º 3º 3º 4º 5º 6º 6º* 6º 

  

 


