
 

 

 

 

 

tra·ba·lho (derivação regressiva de trabalhar) 
substantivo masculino 
1. Acto de trabalhar. 
2. Qualquer ocupação manual ou intelectual. 
3. Cuidado que se emprega na feitura de uma obra. = ESMERO 
4. Obra feita ou que se faz ou está para se fazer. 
5. Labutação, lida. 
6. Fenómeno da vitalidade dos órgãos. 
 
trabalhos 
substantivo masculino plural 
7. Conjunto de exames, discussões e deliberações de uma corporação, repartição, etc. 
8. Conjunto de situações que preocupam ou afligem. = CUIDADOS, PREOCUPAÇÕES, 
RALAÇÕES 
 
trabalho de sapa 
• [Militar]  Tarefa de abrir fossos, trincheiras, caminhos subterrâneos. 
• Trabalho ardiloso e oculto. = ARDIL, TRAMA 
trabalho forçado 
• Pena, que consiste na realização de trabalhos físicos, a que são condenados réus de crimes 
graves. (Mais usado no plural.) 
Palavras relacionadas: trabalhado, sapa, trabalhar, lavor, lida, labuta, feitura. 
 
tra·ba·lhar - Conjugar 
(latim *tripaliare, torturar com instrumento de tortura tripálio, de tripalis, -e, que tem três estacas) 
verbo transitivo 
1. Dar determinada forma a (ex.: trabalhar a madeira). = LAVRAR 
2. Fazer ou preparar algo para determinado fim (ex.: trabalhar a terra). 
3. Rever ou refazer com cuidado (ex.: trabalhar o texto). = APERFEIÇOAR, LIMAR 
4. Treinar ou exercitar para melhorar ou desenvolver (ex.: trabalhar os músculos). 
5. Causar preocupação ou aflição. = ATORMENTAR, INQUIETAR, PREOCUPAR, RALAR 
verbo transitivo e intransitivo 
6. Fazer esforço para algo. = EMPENHAR-SE, DILIGENCIAR, LIDAR, PROCURAR 
7. Exercer uma actividade profissional (ex.: trabalhamos na construção civil; esteve 
desempregado, mas já está a trabalhar). 
verbo intransitivo 
8. Fazer algum trabalho ou tarefa (ex.: vou para casa trabalhar). 
9. Formar ideias ou fazer reflexões. = COGITAR, MATUTAR, PENSAR 

TRABALHO HOJE E NO FUTURO 

introdução ao tema “trabalho” 

 Definições etimológicas de trabalho e palavras adjacentes 



10. Estar em funcionamento. = FUNCIONAR, MOVER-SE 
Confrontar: trebelhar. 
 
 
In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
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Trabalho 

• esforço incomum; luta; lida; faina 
• conjunto de atividades, produtivas ou criativas, que o homem exerce para atingir 

determinado fim (t. manual, intelectual, mecânico) 
• atividade profissional regular, remunerada ou assalariada (t. a tempo integral; a meio 

tempo) 
• exercício efectivo dessa atividade (trabalho de um jornalista, de um comerciante) 
• local onde é exercida tal atividades 
• cuidado ou esmero empregado na feitura de uma obra 
• qualquer obra realizada; empreendimento, realização 
• qualidade de execução, feitura, lavor 
• ação ou modo de executar uma tarefa, de manejar um instrumento 
• tarefa a cumprir; serviço 
• conjunto de exercícios que se destinam ao treino, desenvolvimento e aprimoramento 

físico, artístico e intelectual, etc 
• TURFE B galope de treino, com cronometragem de tempo, que se efectua como 

preparação para as corridas 
• aquilo que é ou se tornou uma obrigação ou responsabilidade de alguém; dever, encargo 
• ação progressiva e contínua exercida por elemento natural, e o efeito dessa ação 
• resultado útil do funcionamento de um aparelho, um maquinismo, um sistema, etc 
• fenómeno orgânico que se opera no interior dos tecidos 
• movimento que se produz nos materiais industriais 
• pej execução de um delito 
• ECON POL conjunto de trabalhadores que participam da vida económica de um país 
• FIL no hegelianismo, processo por meio do qual o espírito humano,ao colocar nos 

objetos externos todas as suas potencialidades subjetivas, descobre e desenvolve 
plenamente a sua própria realidade; FIL no marxismo, atividade consciente e planeada 
na qual o ser humano, ao mesmo tempo que extrai da natureza os bens capazes de 
satisfazer as suas necessidades materiais, cria as bases da sua sua realidade 
sociocultural. 

• FIS, grandeza que pode ser definida como o produto da magnitude de uma força na 
direção desta (A realização do trabalho transfere energia de um sistema para outro e a 
sua unidade de medida no Sistema internacional é o joule) 

• GRAF prensa primitiva; prelo que se assemelha à prensa de lagar. 
• REL em cultos afro-brasileiros, esp. umbanda e quimbanda, ação ou prática ritual 

realizada para supostamente atingir objetivos protetores, bons, de desenvolvimento 
espiritual, ou maléficos, feiticeiros 

• ETI regr de trabalhar; f.hist sXIII traball; sXVII trabalo; sXIV trabalho; sV trebelho; 1899, 
travalho SIN/VAR afazer; azáfama; emprego; fábrica; faina; farfúncia; labor; laboração; 
laborão (B); labuta; lavor; lida; lide; mister; movimento; movimentação; ocupação; ofício; 
quefazer; serviço; tarefa; ver também sinonímia de biscate; cargo e feitiço. ANT 
ociosidade; ócio. NOÇÃO de “trabalho”, usar antepos. Ergasio-; erg(o); oper-; propos. - 
ergia, -érgide e -urgia; interpos. -erg- 

 
In Houaiss, Antônio; Villar, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto 
Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa, Lisboa: Temas e 
Debates, 2003; tomo III, pp 3552-3553 

 



 
Origem da palavra trabalho 
A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo formado pela junção dos elementos tri, que 
significa “três”, e palum, que quer dizer “madeira”. 
Tripalium era o nome de um instrumento de tortura constituído de três estacas de madeira 
bastante afiadas e que era comum em tempos remotos na região europeia. 
Desse modo, originalmente, "trabalhar" significava “ser torturado”. 
No sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos eram os que 
sofriam as torturas no tripalium. Assim, quem "trabalhava", naquele tempo, eram as pessoas 
destituídas de posses. 
A idéia de trabalhar como ser torturado passou a dar entendimento não só ao fato de tortura em 
si, mas também, por extensão, às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores 
em geral: camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros etc. 
A partir do latim, o termo passou para o francês travailler, que significa “sentir dor” ou “sofrer”. 
Com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar “fazer uma atividade exaustiva” 
ou “fazer uma atividade difícil, dura”. 
Só no século XIV começou a ter o sentido genérico que hoje lhe atribuímos, qual seja, o de 
"aplicação das forças e faculdades (talentos, habilidades) humanas para alcançar um 
determinado fim". 
Com a especialização das atividades humanas, imposta pela evolução cultural (especialmente a 
Revolução Industrial) da humanidade, a palavra trabalho tem hoje uma série de diferentes 
significados, de tal modo que o verbete, no Dicionário do "Aurélio", lhe dedica vinte acepções 
básicas e diversas expressões idiomáticas. 
 
In https://www.dicionarioetimologico.com.br/trabalho/ [consultado em 25-01-2018] 
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DEFINIÇÕES ESTATÍSTICAS 
Instituto Nacional de Estatística 
Emprego (Um) – definição atual do INE 
Um emprego é um contrato explícito ou implícito (o contrato explícito ou implícito refere-se ao 
fornecimento de mão de obra, e não de um bem ou de um serviço) pelo qual uma pessoa se 
obriga a fornecer o seu trabalho (o trabalho significa aqui qualquer atividade tendente à produção 
de bens ou serviços no âmbito da produção. A legalidade do trabalho e a idade do trabalhador 
são, em princípio, irrelevantes), mediante uma remuneração (a remuneração deve aqui ser 
interpretada em sentido amplo. de forma a abranger o rendimento misto dos trabalhadores por 
conta própria), a uma unidade institucional residente, por um determinado período ou até nova 
ordem. 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx   
 
Emprego - definição antiga do INE 
O emprego compreende todas as pessoas (tanto trabalhadores por conta de outrem como 
trabalhadores por conta própria) que exercem uma actividade produtiva abrangida pela definição 
de produção dada pelo sistema. 
Fonte: INE, IP (2009); Regulamento (CEE) nº 2223/96 do Conselho, de 25-06-96 -JO L 310 de 
30-11-1996; OCDE (2009c); OIT (1982) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Empregado – definição atual do INE: 
Indivíduo com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se encontrava numa das 
seguintes situações: 1) tinha efetuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante pagamento 
de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 
2) tinha uma ligação formal a um emprego mas não estava temporariamente ao serviço; 3) tinha 
uma empresa, mas não estava temporariamente a trabalhar por uma razão específica; 4) estava 
em situação de pré-reforma, mas a trabalhar. 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx   
 
População empregada 
Conjunto de indivíduos com 15 e mais anos que, no período de referência, constituem a mão-de-
obra que trabalhou pelo menos uma hora mediante o pagamento de uma remuneração ou com 
vista a um beneficio ou ganho familiar, em dinheiro ou em géneros. Inclui trabalhadores por 
conta de outrem e trabalhadores por conta própria. 
Fonte: INE, IP (2009); OCDE (2009c) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Trabalhador por conta de outrem 
Indivíduo que exerce uma actividade sob a direcção de outrem, nos termos de um contrato de 
trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e que lhe confere o direito a uma remuneração, a qual 
não depende dos resultados da unidade económica para a qual trabalha. 
Fonte: INE, IP (2009) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Emprego por conta de outrem 
Empregos para os quais os titulares têm contratos explícitos ou implícitos, escritos ou orais, que 
lhes dão direito a uma remuneração base que não está directamente dependente do rendimento 
da unidade para a qual trabalham. 
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Fonte: INE, IP (2009) (Aprovado pelo Conselho Superior de Estatística desde 28-03-2000) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Trabalhador por conta própria 
Indivíduo que exerce uma actividade independente, com associados ou não, obtendo uma 
remuneração que está directamente dependente dos lucros (realizados ou potenciais) 
provenientes de bens ou serviços produzidos. Os associados podem ser, ou não, membros do 
agregado familiar. Um trabalhador por conta própria pode ser classificado  como trabalhador por 
conta própria isolado ou como empregador. 
Fonte: INE, IP (2009) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Pessoal ao serviço 
Pessoas que no período de referência efectuaram qualquer trabalho remunerado de pelo menos 
uma hora para a entidade, independentemente do vínculo. 
Fonte: INE, IP (2009) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Posto de trabalho 
Conjunto de tarefas destinadas à concretização de um objectivo pré-determinado, com aptidões, 
exigências e responsabilidades específicas e inseridas numa dada unidade organizacional, as 
quais, em determinado momento, não podem ser exercidas por mais de uma pessoa. 
Fonte: INE, IP (2009); Grupo de Trabalho sobre as Estatísticas do Trabalho (CSE) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Trabalhador a tempo completo 
Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração igual ou superior à duração normal de 
trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respectiva categoria profissional ou na 
respectiva profissão. 
Fonte:  INE, IP (2009) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Trabalhador a tempo parcial 
Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração inferior à duração normal de trabalho em 
vigor na empresa/instituição, para a respectiva categoria profissional ou na respectiva profissão. 
Fonte: INE, IP (2009) 
Hiperligação: http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Conceitos.aspx 
 
Emprego temporário 
Trabalho a um contrato de duração determinada, por oposição a um contrato de trabalho por 
tempo indeterminado. O emprego no quadro de um contrato temporário acarreta, geralmente, 
para o empregador obrigações jurídicas diferentes do contrato permanente: em particular, certos 
aspectos da legislação em matéria de protecção do emprego não se aplicam aos contratos 
temporários. 
Fonte: OCDE (2009b) 
Hiperligação: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=787 
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DEFINIÇÕES ESTATÍSTICAS em INGLÊS1 
Organização Internacional do Trabalho 
Emprego 
Persons in employment are defined as all those of working age who, during a short reference 
period, were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit. They 
comprise employed persons "at work", i.e. who worked in a job for at least one hour; and 
employed persons "not at work" due to temporary absence from a job, or to working-time 
arrangements (such as shift work, flexitime and compensatory leave for overtime). 
 
Trabalho digno 
The Framework on the Measurement of Decent Work covers ten substantive elements which are 
closely linked to the four strategic pillars of the Decent Work Agenda, that is, (i) International 
labour standards and fundamental principles and rights at work (ii) Employment creation (iii) 
Social protection and (iv) Social dialogue and tripartism: 
-employment opportunities; 
-adequate earnings and productive work; 
-decent working time; 
-combining work, family and personal life; 
-work that should be abolished; 
-stability and security of work; 
-equal opportunity and treatment in employment; 
-safe work environment; 
-social security; and 
-social dialogue, employers' and workers' representation. 
 
Força de trabalho 
The labour force comprises all persons of working age who furnish the supply of labour for the 
production of goods and services during a specified time-reference period. It refers to the sum of 
all persons of working age who are employed and those who are unemployed. 
 
Empregados/as 
Employees are all those workers who hold paid employment jobs, which are those where the 
incumbents hold employment contracts which give them a basic remuneration not directly 
dependent upon the revenue of the unit for which they work. 
  
IN http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-
home/metadata?locale=es&_afrLoop=200937031607100#!%40%40%3Flocale%3Des%26_afrLo
op%3D200937031607100%26_adf.ctrl-state%3D128xfutoaf_105 
[consultado em 25-01-2018] 
 

                                                           
1Sem tradução oficial em português. 
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