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RESUMO 

 

O presente trabalho teve o objetivo de estudar o engajamento com base 

na literatura identificando as mudanças no trabalho, a relação com os trabalhadores 

e o engajamento, promovendo uma reflexão sobre o tema. 

O estudo foi aprofundado no panorama histórico dos conceitos e do 

sentido do trabalho, procurando identificar quais foram as principais mudanças, como 

era a forma de trabalho e o sentido do mesmo. Além de analisar a motivação dos 

trabalhadores presente em cada etapa da história estudada. 

Diante disso, procurou-se entender o engajamento no ambiente 

organizacional e quais são os fatores que promovem a satisfação através do estudo 

das teorias motivacionais e composições organizacionais, como administração de 

recurso humanos, liderança e identificação do ciclo motivacional dos trabalhadores. 

Foi elaborado um mapa visual, como ferramenta de síntese desse 

panorama histórico, cujo objetivo é delinear a trajetória das características do 

engajamento ao longo da história, acompanhado da visão atual do mesmo a fim de 

contribuir para os estudos sobre o tema.  

Os resultados se deram através das mudanças das necessidades dos 

trabalhadores relacionado ao fator engajamento que foi mudado ao longo do tempo. 

Podendo ser considerado atualmente como a vontade incessante da satisfação no 

trabalho e equilíbrio professional e pessoal. 

 

 

Palavras-chave: Engajamento, motivação, trabalho, trabalhadores, organização. 
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ABSTRACT 

This work aimed to study the engagement based on a systematic review 

of the literature, identifying the changes in the perspectives of work, the relationship 

between workers and organizations, and the concept of engagement itself, promoting 

a panoramic view on the theme. 

The study was deepened in the historical panorama of the concepts and 

the meaning of work, trying to identify which were the main changes, from the form of 

work and its meaning. These topics were further enriched by the analysis of the 

motivation of the workers present in each stage of the studied history. 

Therefore, we sought to understand the engagement in the organizational 

environment and what are the factors that promote satisfaction, through the study of 

motivational theories and organizational compositions, such as human resource 

management, leadership and the workers' motivational cycle. 

A visual map was developed as a tool to synthesize this historical 

panorama, and its objective was to delineate the trajectory of engagement aspects 

studied throughout history, endowed with the current vision in order to contribute to 

the studies on the theme. 

The results have been given through the changing needs of workers 

related to the engagement factor that has been changed over time. It can now be 

considered as the incessant will of job satisfaction and professional and personal 

balance. 

 

Keywords: Engagement, motivation, work, workers, organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

O engajamento no trabalho é o principal conceito a ser investigado, foi 

definido por SCHAUFELI, DIJKSTRA E VAZQUEZ (2013), como determinação do 

vigor, dedicação e concentração de um indivíduo em seu trabalho.  

As concepções da forma como o trabalho é visto pode ser atribuído ao 

longo do processo da história, no qual o desenvolvimento e característica são 

motivos específicos para entender a relação de engajamento de determinada época. 

O modo de produção, a organização e o comportamento humano tiveram mudanças 

significativas ao longo da história que formaram as características motivacionais do 

trabalhador de hoje em dia (BORGES, 1999) 

A evolução histórica do pensamento sobre a motivação pode ser 

percebida desde a história da ciência da administração. Com o passar do tempo, a 

motivação passou a ser cada vez mais estudada no ambiente organizacional, que é 

composto através das relações humanas e por isso é tão importante entender sobre 

o engajamento nos indivíduos, fazendo-se com que os gestores estejam envolvidos, 

aumentando o comprometimento dos colaboradores com a organização (REIS, 

2001).  

A literatura associa o fator motivação, o que o indivíduo se propõe a fazer 

na organização ao engajamento, logo busca-se entender como as pessoas podem 

se tornar engajadas e, as que já estão, o que deve ser feito para manter com o 

engajamento, sem que haja a desmotivação (GOLEMAN, 1996). 

Tendo em vista tais considerações, pergunta-se, como problema de 

pesquisa: Como se deu o processo de engajamento relacionado ao trabalho se 

observarmos através da literatura? Quais contribuições esse estudo pode fornecer 

ao meio acadêmico e organizacional?  
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1.1 Delimitação do tema 

Esse trabalho delimitou-se em buscar informações através da literatura 

sobre a relação do engajamento com os trabalhadores, relacionando o contexto 

histórico do trabalho e a evolução da motivação até os dias atuais. 

Por se tratar de um assunto relevante no âmbito organizacional, o objetivo 

foi identificar como se deu essa trajetória e raciocinar como o engajamento está 

presente hoje, possibilitando prospecções sobre como o mesmo poderá impactar a 

realidade do trabalho no futuro.  

Procurou-se também identificar características sobre o assunto para 

estudo do comportamento humano nas áreas acadêmicas relacionadas. 

Através do estudo, foi elaborado um mapa visual, numa linha do tempo, 

que permite a visualização das transformações históricas da perspectiva sobre o 

engajamento, a fim de compreender quais são as tendências para os próximos 

passos. Considerando-se a extensão e abrangência do tema, este estudo não visa a 

exaustão do mesmo, e não buscou uma abordagem através da pesquisa de campo 

e opiniões dos trabalhadores, nem sobre técnicas especificas sobre o engajamento, 

mas restringiu-se à análise da literatura envolvendo o tema.  

1.2  Objetivos  

Os objetivos podem ser divididos entre objetivo geral e objetivos específicos. 

1.2.1   Objetivo Geral 

Desenvolver uma pesquisa sobre o engajamento no trabalho através de 

uma análise histórica do mesmo e como isso influencia no ambiente organizacional 

atualmente. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Compreender a evolução histórica dos estudos sobre a motivação 

e o engajamento; 

 Identificar na literatura os principais componentes do engajamento, 

suas descrições e aplicações; 
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 Desenvolver um mapa visual que represente a evolução dos 

estudos sobre engajamento. 

 

1.3 Justificativa 

A pesquisa se deu pelo desejo de entender sobre o engajamento dos trabalhadores, 

o que os mesmos desejam e o que tiveram que passar para chegar até os conceitos 

adotados nos dias atuais. 

A partir disso, foi escolhido a pesquisa literária para identificar os movimentos 

nas relações sobre o trabalho e a motivação do trabalhador, além de estudar como o 

trabalhador era visto e como é conceituado atualmente. O objetivo era estudar como 

se deu o engajamento em cada parte da história e como isso contribuiu para a 

motivação organizacional entre os trabalhadores atuais. 

Ao entender essa relação, o trabalho tem o objetivo principal em contribuir para 

o estudo sobre o comportamento humano nas organizações, tornando uma base para 

identificar os fatores adotados pelo comportamento engajado e notarem as 

necessidades, atuais e futuras, do trabalhador na organização.  

Para a organização, busca-se auxiliar no entendimento sobre o engajamento 

numa ótica sobre a história do mesmo, como foi iniciado e qual será o próximo passo 

diante dos contextos atuais. Já para academia, o intuito é criar um panorama dos 

estudos acadêmicos sobre o tema e os principais conceitos e características do 

engajamento estudados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A história do trabalho relacionada a motivação 

 

Etimologicamente, a palavra trabalho é derivada da palavra latim “tripalium” 

(que significa “três paus”), que se relacionava a um aparelho usado na área 

veterinária. O verbo em latim “tripaliare” veio a significar “tortura”, ou seja, o trabalho 

era associado a algo deplorável (GONÇALVES & COIMBRA, 2002). 
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Por muito tempo a palavra trabalho significou sofrimento e punição, 

associando-se a instrumento de tortura. Utilizava-se instrumentos feitos por 

agricultores como forma de torturar a quem considerava como criados (BUENO, 

1988). 

Atualmente, o dicionário Aurélio define trabalho como: 

Trabalho – Dar determinada forma a. Fazer ou preparar algo para 

determinado fim. Rever ou refazer com cuidado. Treinar ou exercitar para 

melhorar ou desenvolver. Causar preocupação ou aflição. Fazer algum 

trabalho ou tarefa. Formar ideias ou fazer reflexões. Estar em funcionamento. 

Fazer esforço para algo. Exercer uma atividade profissional (FERREIRA, 

2010). 

Segundo Méda (2007), nas sociedades primitivas o trabalho era 

desassociado do comportamento humano, a produção não era caracterizada, eram 

atos inconcebíveis. Conforme explicado por Toffler (1995), pode-se entender que o 

trabalho relacionado ao modo de produção baseia-se do trabalho escravo, o feudal 

nos serviços dos servos e o capitalista no empregado assalariado. 

 

          2.1.1 Grécia Antiga – Trabalho visto como ócio ideal 

 

Na Grécia e na Roma antiga, a palavra trabalho não existia, então foram 

atribuídos termos para diferenciar os escravos dos homens livres.  Os homens livres 

eram chamados de honestiores, consideravam-se nobres. Os escravos eram 

chamados de humiliores, eram considerados inferiores (REIS, 2007). 

Para Sócrates e Platão, apesar do trabalho ser visto como algo degradável e 

indigno, ambos acreditavam que só através do trabalho a liberdade poderia ser 

desfrutada. Com isso, passaram a defender a escravidão para manter o patamar de 

praticar atividades que atribuíam a si mesmos como melhores e como meio de 

garantia da própria liberdade. Atribuía-se o trabalho intelectual aos considerados 

dignos e livres, enquanto o trabalho manual, considerado humilhante, era atribuído 

aos escravos (CHAUÍ, 2013). 
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Para os gregos, portanto, o ócio, considerado o tempo livre para pensar e 

filosofar tinha maior valor do que a vida de trabalho, principalmente para os 

atenienses. (GUERRA FILHO, 2004).  

Na sociedade grega, o trabalho tinha a função de um produto, mas não do valor 

da mercadoria, o que mais importava era a duração e para que serviria o uso da 

mesma. A riqueza do produto era levada em consideração a partir do valor de uso e 

a comparação do produto referente aos outros tipos de mercadoria (WOLECK, 2002). 

            2.1.2 Idade Média – As corporações de ofício iniciando o capitalismo 

 

O trabalho na Idade Média estava ligado às atividades artesanais, mais 

especificamente do feudo. O artesão “morava” numa propriedade feudal oferecendo 

seus serviços em troca de proteção. Os servos eram maltratados e obrigados a 

carregarem cargas pesadas e as peças artesanais ficavam restritas ao senhor feudal 

(LOPEZ, 1980). 

A partir do século XII, foram criados grupos de pequenas cidades chamadas 

corporações de ofício, que eram associações onde as pessoas conseguiram trabalhar 

desempenhando uma função, defendendo seus interesses e efetuando negociações 

das mercadorias (BARROS, 2013).  

Com esse avanço, iniciou-se o capitalismo, ocorrendo a fixação do salário, 

porém com o intuito de evitar a livre concorrência. Nas corporações de ofício, os 

próprios trabalhadores estabeleciam as normas trabalhistas, ficavam por vontade 

deles mesmo, fazendo com que os mesmos se sentissem motivados a negociarem as 

mercadorias da forma em que lhe interessavam. Porém, caso algum deles morressem 

ou ficassem inválidos, as corporações amparavam os mesmos e suas famílias 

(BARROS, 2013). 

No final da Idade Média, o trabalho passou a ser considerado por grande 

maioria como algo positivo, fazendo com que a motivação crescesse, afinal o homem 

passou a ser dono de si e do seu trabalho. A partir disso o trabalho passou a ser 

considerado como uma forma de aplicação da capacidade humana, fazendo com que 
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surgissem mudanças, entre elas, o surgimento das cidades, conforme aponta Woleck, 

2002.   

2.1.3 O trabalho como ordem divina 

Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante por negar algumas práticas 

adotadas pela Igreja Católica. Com essa reforma, o conceito de trabalho passa por 

mudanças. Lutero atribui o trabalho como papel fundamental na vida, que todos 

devem trabalhar, que o não trabalhar é prejudicial e que a ocupação é uma forma de 

servir a Deus. Sendo o trabalho a salvação e que cabe ao homem cumprir a vontade 

de Deus (WEBER, 1967). 

Para Calvino, o trabalho é associado a predestinação, o homem nasce salvo 

predisposto a ter êxito ou nasce condenado e a viver na miséria, condenando qualquer 

forma que se considerava como perda de tempo. Para Calvino, vida social não era 

considerada, todo o tempo deveria ser intencionado a Deus e o trabalho garantiria 

essa graça (BAUMGARTNER, 2015). 

Influenciados pela forma na qual Calvino entendia sobre o trabalho, os 

indivíduos usavam todo o seu tempo e força como motivação para conseguir a graça 

divina. Engajados de que é vontade de Deus que o homem trabalhe e que daí 

escolherá os eleitos e que todo o fruto colhido não deve ser gasto com vaidades 

(BAUMGARTNER, 2015).  

Essa mentalidade despertou a ganância por dinheiro dos estados absolutistas 

pré-modernos, a fim de utilizar justificativas para fazer com que os homens 

trabalhassem sem questionamentos, produzindo cada vez mais riquezas (WEBER, 

1944).  

2.1.4 A Revolução Industrial 

Krawulski (1991), afirma que a revolução industrial pode ser considerada como 

a mutação mais profunda já ocorrida, o trabalho passou a ter um valor supremo 

através do avanço do capitalismo. Nessa fase, o número de pessoas que deixaram 

de trabalhar para si mesmo para passarem a trabalhar em industrias e posteriormente 

em empresas tornou-se crescente. Afinal, o trabalho passou a atingir todos os setores.  
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A primeira revolução industrial foi no período entre 1760 a 1860, restringiu-se a 

Inglaterra e França; foi marcada pela criação de máquinas a vapor e industrias de 

algodão. Essas inovações permitiram o desenvolvimento das industrias de ferro, 

aumento o crescimento do setor de bens de capital. Os indivíduos passam a prestar 

seus serviços nas indústrias por trabalho assalariado, os que produziam com maior 

qualidade eram pagos por ofício, ou seja, por peça produzida (DATHEIN, 2003).  

Já a segunda revolução começou por volta de 1870, expandida pela Europa e 

Rússia; foi marcada pela aparição do emprego do aço, novas forças motoras, 

utilização da energia elétrica, derivados do petróleo, avanços na área metalúrgica e 

química (LEFRANC, 1989). 

O taylorismo, criado por Frederick Taylor, iniciou o modo de trabalho através 

do âmbito industrial, organizando de forma a ter maior produtividade e menor custo. 

O principal objetivo era a racionalização do trabalho, alcançando uma fragmentação 

e minimização dos movimentos (LEFRANC, 1989).  

Os funcionários tinham o tempo de trabalho cronometrado e eram pagos de 

acordo com a produtividade. A tarefa exercida para apenas uma função fez com que 

os funcionários ficassem frustrados (LEFRANC, 1989).  

A fim de fazer um desdobramento das práticas adotadas por Frederick Taylor, 

Henry Ford através do princípio do fordismo fez com que o ritmo do trabalho fosse 

feito de maneira mais dinâmica (HOBSBAWM, 1968). 

Esse modelo também se baseava na esfera industrial e via o trabalho como 

forma de produtividade, porém a divisão era feita por tarefas menores, ficando cada 

funcionário responsável por uma etapa específica (HOBSBAWM, 1968). 

Henry Ford passou a ver o trabalhador de outra forma, como próprio 

consumidor do seu produto, fazendo com que a jornada de trabalho se limitasse a 8h 

diárias e aumento salarial (HOBSBAWM, 1968). 

Após esses modelos serem praticados, o japonês Taiichi Ohno desenvolveu 

uma nova forma de organizar o trabalho chamada toyotismo que se baseava em dois 

princípios:  just in time (que visava reduzir a quantidade de produtos no estoque, 
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minimizando de acordo com a demanda) e os cinco zeros (zero de atraso, defeitos, 

estoques panes e papéis) (DATHEIN, 2003).   

O trabalho em equipe é bastante visado por esse modelo, pois buscavam a 

sintonia perfeita através do relacionamento e organização no trabalho fazendo com 

que a produtividade funcionasse de maneira eficiente (DATHEIN, 2003).   

Na segunda revolução também foi criada a cooperativa dos trabalhadores que 

buscam melhores condições de trabalho e teve consequência no aumento do salário, 

automação, produtividade e descanso. Houve também um aumento da escala 

empresarial, gerando uma economia oligopolizada (HOBSBAWM, 1968). 

Através de um estudo nos Estados Unidos em meados de 1950, sobre quais 

são os fatores cruciais para o aumento da produtividade dos operários verificou-se 

que o dinheiro não era o fator dominante, o que influenciava na eficiência dos 

operários era a expectativa com o trabalho, a relação com os outros trabalhadores e 

os comportamentos adotados por seus superiores (RATTNER, 1966). 

A terceira revolução industrial surge na década de 1970, nessa fase os avanços 

tecnológicos, como o avanço produtivo e automatização de serviços ficam em 

evidência. Essas inovações passaram a apresentar lucros para as empresas, porém 

a exigência de mão-de-obra qualificada ficou mais intensa. Dessa forma, através de 

uma revolução técnico-científico, houve a flexibilidade do serviço através do 

toyotismo, sendo desenvolvidas por engenheiros da Toyota. Garantia horário de 

trabalho flexível e adaptação ao sistema econômico, além da aderência ao modelo 

just in time, que visava o controle da produção com entregas diversificas sem 

estocagem e sem atrasos na entrega (DATHEIN, 2003).   

A quarta revolução industrial, também chamada de Revolução 4.0, vivida 

atualmente, é o complemento da terceira revolução, porém com mais ênfase nos 

processos tecnológicos, sendo tendência na atualidade ao buscar máquinas que 

raciocinam e dão resultados (CAVALCANTI, 2018). 

Com esse avanço, a busca é que a relação entre pessoa e máquina seja 

eficiente, por isso atualmente as empresas contratam trabalhadores com novas 

habilidades. Dessa forma, para aderir profissionais qualificados, as empresas adotam 
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práticas de engajamento na relação entre trabalhador e empresa, procurando 

aumentar a produtividade e eficiência da organização e melhoria na relação 

interpessoal entre os empregados, fazendo com que os atributos da máquina se 

complementem as habilidades técnicas e emocionalmente engajada do indivíduo 

(CAVALCANTI, 2018). 

2.1.5 Mundo novo do trabalho 

As mudanças observadas através da história envolvendo questões 

organizacionais e sociais fizeram com que os indivíduos mudassem a forma de 

visualizar o trabalho na atualidade. Dessa forma, os trabalhadores estão buscando se 

envolver em atividades que lhe tragam prazer e realização, além do desenvolvimento 

pessoal e profissional. A partir disso surgiu o temo engajamento, que se referem as 

pessoas que buscam sentir prazer no que fazem e que buscam equilíbrio entre as 

atividades (SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2013). 

Esse termo está associado a produtividade, rentabilidade e resultados 

eficientes além do engajamento no trabalho, formando um conjunto de resultados que 

visam o bem-estar do trabalhador. Além disso, o engajamento também se refere a 

percepção emocional do indivíduo, promovendo um equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional (EYL, 2015). 

Para Moraes (1992), o trabalhador define a identidade e crescimento pessoal, 

podendo achar um ponto de equilíbrio entre o trabalho e as outras esferas da vida.  

2.2 Teorias e conceitos motivacionais 

O presente capítulo visa explicar sobre as teorias motivacionais e os conceitos 

acerca da motivação através dos autores no passar do tempo. 

2.2.1 Motivação: O que é? 

A palavra motivação deriva-se do latim “mutivos”, significando movimento, 

podendo ser definida através dos fatores que motiva os indivíduos e que os engajam 

ao desenvolver certa atividade. No âmbito organizacional, a motivação é vista como 

um fator que potencializa o rendimento dos colaboradores. Tal motivação pode ser 
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direta ou indireta; a motivação direta refere-se ao investimento de uma capacidade 

por prazer ou satisfação. Já a motivação indireta está relacionada com as etapas a 

serem realizadas para a concretização de um objetivo (NAKAMURA, 2005). 

Para Mitchell (1982), a motivação humana é a tendência aos comportamentos 

persistentes. Em relação ao trabalho é o sentido de realizar as atividades com 

eficiência até conseguir o resultado esperado. Além disso, a motivação é constituída 

por três elementos: o impulso, a direção e a persistência no comportamento. Sendo o 

impulso a atividade realizada pela primeira ideia pensada, a direção que é onde se 

quer chegar e a persistência no comportamento, que é a maneira que a motivação 

está atrelada ao desenvolvimento.  

Já para Chiavenato (1999), a motivação é o desejo de alcançar os objetivos 

organizacionais para suprir os objetivos individuais, dependendo dos objetivos, 

esforço, duração e persistência. 

Para Batista (2005), a motivação é vista como o desejo e impulso em se obter 

algo, sendo pessoal ou profissional. Dessa forma, a satisfação de um indivíduo pode 

afetar a relação interpessoal. 

Através do esclarecimento de Bergamini (2002), um dos problemas ao 

conceituar a motivação é atribuir fatores que não são aplicáveis a ela, induzindo que 

os problemas do indivíduo têm a ver com a motivação ou falta dela. 

Para Bergamini (1989), nem sempre uma pessoa estará motivada quando a 

mesma está percorrendo um caminho com a intenção de atingir algum objetivo. O que 

leva a motivação são os fatores internos e externos, se a mesma está percorrendo um 

caminho por um fator interno, há motivação; se estiver movida por um fator externo, 

pode-se dizer que há apenas satisfação. 

2.2.2 Teorias Motivacionais 

Conforme o passar do tempo, ocorreram surgimento de conceitos e analises 

dos teóricos cujo objetivo era entender o comportamento humano e o que torna o 

indivíduo motivado e como se estende esse processo de motivação (ZANELLI, 2004). 
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Para Robbins (2005) é necessário conhecer as teorias motivacionais para 

entender como se decorreu o desenvolvimento desde teorias antigas até as atuais e 

pelas teorias serem utilizadas pelos gestores como explicação do conceito de 

motivação dos trabalhadores. 

2.2.3 Teoria das Relações Humanas 

Para Elton Mayo (1927), havia grande necessidade em humanizar e tronar a 

administração democrática, utilizando o apoio das ciências humanas, dentre elas a 

psicologia como estudo principal nas organizações voltada para duas vertentes: 

análise do trabalho e adaptação do trabalhador ao trabalho, como recrutamento e 

seleção, treinamento e desenvolvimento; e a adaptação do trabalho ao trabalhador, 

envolvendo a motivação, liderança e relações interpessoais. 

Dessa forma, nos Estados Unidos, Elton Mayo (1927) desenvolveu a 

Experiência de Hawthorne, cujo objetivo era verificar se as condições físicas do 

trabalho têm influência sobre a eficiência dos trabalhadores, tendo o objetivo de 

reação a Teoria Clássica da Administração. 

A experiência foi desenvolvida em quatro fases com dois grupos, um grupo de 

observação, que era experimental, que se aplicava a condições diferenciadas, e um 

grupo de controle, que sempre era submetido as mesmas condições. Na primeira fase, 

o objetivo era identificar o efeito da iluminação sobre os trabalhadores e conclui-se 

que não havia relação entre a iluminação e eficiência dos trabalhadores, que a mesma 

era variada por fatores psicológicos. Já na segunda fase, o objetivo era verificar o 

efeito que as mudanças poderiam provocar na produtividade, essa fase foi divindade 

em 12 etapas e em todas o grupo de observação foi exposto a diversas mudanças. O 

resultado disso deu-se que os trabalhadores gostavam de trabalhar em equipe, sem 

supervisão direta, desenvolvendo objetivos comuns com os outros membros. Na 

terceira fase, o foco foi na relação interpessoal, sendo criado o Programa de 

Entrevistas com Funcionários, com o objetivo de conhecer opiniões, sentimentos e 

sugestões dos trabalhadores. Foi identificado uma organização informal, através da 

união e lealdade que os trabalhadores formavam. Na última fase, a finalidade foi 

identificar essa organização informal descoberta na fase anterior, colocando o grupo 

de observação numa sala isolada, porém com as mesmas condições que os grupos 
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de controle, e identificou-se que que os trabalhadores possuíam os mesmos 

sentimentos e continuava havendo a lealdade entre eles mesmos (MAYO, 1930). 

 Através das conclusões obtidas pela Experiência de Hawthorne, deu-se origem 

a Teorias das Relações Humanas, onde delineou-se os princípios: A produtividade do 

trabalho está relacionada com a relação interpessoal, comportamento de forma grupal 

dos trabalhadores, reconhecimento do grupo, organizações/grupos informais, 

cargo/setor/área, aspectos emocionais, administração humana, líderes no lugar de 

chefes autoritários. Sendo assim, essa teoria trouxe novos itens a organização: 

motivação, liderança, comunicação, organização informal e dinâmica de grupo 

(CHIAVENATO,1979). 

2.2.4 Teoria de Campo 

Em 1935, Kurt Lewin atribuiu a seus estudos sobre comportamento social o 

fator motivação. E, para explicar esse fator no comportamento, elaborou a Teoria de 

Campo, que tem dois princípios: 

 O comportamento é o resultado de fatos e fatores coexistentes; 

 A relação desse resultado cria um campo dinâmico que correspondem 

ao comportamento do indivíduo em relação com o ambiente. 

Lewin (1935), explica que o comportamento humano não depende das 

vivências somente do passado ou das perspectivas futuras, mas de um chamado 

campo dinâmico, cujo estado é o presente e que é a relação entre a pessoa e o seu 

psicológico. Dessa forma, foi proposta a equação para explicar o comportamento 

humano: C=f(P,M) 

 C=Comportamento 

 P=Pessoa 

 M=Meio-ambiente 

Através desse estudo, a conclusão foi que o ambiente psicológico é a forma de 

interpretação e percepção do indivíduo, caracterizando suas necessidades (LEWIN, 

1935). 
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         2.2.5 Teoria Comportamental ou Behavorista 

No final da década de 1940, o estudo sobre comportamento humano é mais 

explorado e através da Teoria Comportamental ou Behavorista surgem novos 

entendimentos acerca da motivação humana embasados nos conceitos relacionados 

a Teoria das Relações Humanas (CHIAVENATO, 2003). 

Segundo Chiavenato (2003), essa teoria tem a ênfase nos indivíduos, mas em 

forma de trabalhadores, dentro das organizações. Sendo assim, os administradores 

precisam conhecer as necessidades humanas para entender sobre a motivação e ter 

base para melhorar os processos de engajamento e qualidade de vida nas 

organizações. Afinal, ao estudar o comportamento humano, a teoria tem como base o 

auxílio na tomada de decisão e soluções humanas e flexíveis, visando transformar a 

gestão em liderança. 

2.2.6 Teoria das Necessidades de Maslow 

Desenvolvida por Abraham Maslow, essa teoria busca identificar as 

necessidades humanas ordenadas por hierarquia com foco maior nas organizações, 

advindas dos conceitos relacionados a teoria comportamental (MAXIAMO, 2000). 

 Segundo Chiavenato (2003), as necessidades são organizadas em níveis de 

importância, quando uma necessidade é realizada, a que vem em seguida passa a 

ser a mais importante, por isso é necessário entender em qual necessidade o indivíduo 

se encontra e qual a sua vontade em satisfaze-la. Chiavenato (2003) também explica 

que esse ponto também é bastante criticado, pois ocorre de o indivíduo sentir várias 

necessidades ao mesmo tempo. 

Segundo Maslow, as necessidades humanas se dividem em cinco grupos. 

Robbins (2005), explicou o conceito dessas necessidades: 

 Fisiológicas: São as necessidades do corpo, como fome, sede e sexo, por 

exemplo. 

 Segurança: Está relacionado a proteção, podendo ser física e psicológica. 

 Social: Se refere a aceitação a um grupo, sentimento de pertencer a algum lugar, 

afeição, amizade. 
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 Estima: Pode estar relacionado a amor próprio, realização de algo, 

reconhecimento, busca por atenção. 

 Auto-realização: É a intenção de realizar os objetivos, de tornar-se o que desejou 

em ser, desenvolvimento pessoal. 

Dessa forma, Robbins (2005) detalhou as necessidades pertencentes a 

pirâmide de Maslow e complementou a observação de Chiavenato (2003), em que no 

momento que alguma necessidade é satisfeita, a próxima se torna dominante e que 

depende do indivíduo identificar qual é a sua necessidade no momento. 

É possível visualizar a Pirâmide de Maslow através do desenho relatado por 

Robbins (2005). 

 

Figura 1. A Pirâmide das Necessidades de Maslow (Elaborado pela autora a partir de Robbins 
(2005)) 

 

Maslow destacou que o indivíduo só será motivado a satisfazer suas 

necessidades, se as necessidades básicas forem alcançadas, sendo essas as 

fisiológicas e de segurança. Já as outras necessidades são relacionadas ao 

sentimento pessoal de realização e conduta (MAXIMIANO, 2000). 
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Para Hersey e Blanchard (1977), A Pirâmide das Necessidades de Maslow não 

deve ser tratado como uma teoria em que não há questionamentos. E sim como um 

apoio para identificar a probabilidade de comportamento. 

2.2.7 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

Dubrin (2008) explica que através da influência de Maslow, Frederick Herzberg 

desenvolveu a teoria de dois fatores que divide os fatores motivacionais que se 

relacionam com o comportamento dos indivíduos dentro das organizações da seguinte 

forma: 

 Fatores higiênicos ou extrínsecos: Está relacionado ao ambiente em 

que o indivíduo se encontra, evita a insatisfação do trabalho tendendo 

a manter o equilíbrio do ambiente, porém não gera motivação, apenas 

previne a insatisfação. 

 

 Fatores motivacionais ou intrínsecos: Está relacionado a atividade 

do indivíduo, ao cargo, reconhecimento, realização profissional. São 

características que estão sob o controle do indivíduo, que quando estão 

indo bem, aumenta a motivação; porém quando estão indo mal, 

promove a insatisfação. 

 

Chiavenato (2005) destaca que para Herzberg, a motivação das pessoas no 

ambiente organizacional é provinda através dos fatores higiênicos que dizem respeito 

ao contexto e ambiente do trabalho e os motivacionais que estão relacionados as 

tarefas e atividades demandadas. 

Herzberg considerava que o ápice da motivação era a conciliação dos dois 

fatores (DUBRIN, 2008). 

2.2.8 Teoria X e Y de McGregor  

Na visão de Douglas McGregor, existem duas formas de enxergar o indivíduo, 

através da Teoria X, que revela o ser humano de forma negativa; e através da Teoria 

Y, que mostra no ser humano de forma positiva. A Teoria X pode ser comparada com 
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os aspectos da administração científica, quanto que a Teoria Y com os da de Teoria 

das Relações Humanas (ROBBINS, 2005). 

De acordo com McGregor, na Teoria X, o trabalhador não gosta do trabalho, 

faz apenas pela necessidade de se sustentar, sempre irá evitar se puder escolher. 

Segundo essa teoria, o indivíduo evita responsabilidades, não busca crescimento, são 

seres preguiçosos.  Já a teoria Y é oposta à Teoria X, revela que o ser humano vê o 

trabalho como algo simples, divertido e que sentem desejo de trabalhar. Na Teoria Y, 

o trabalho é relacionado com a motivação, se o trabalhador estiver motivado, o mesmo 

sentirá vontade de atingir metas, ser criativo, buscar soluções de problemas e 

responsabilidades (CHIAVENATO, 2003). 

McGregor concluiu que os gestores tratam os funcionários através do 

comportamento dotado pelo conjunto de premissas que identificam no ambiente 

(ROBBINS 2005). E que os gestores desmotivados tendem a atribuir suas atividades 

aos empregados para fugir de responsabilidades (CHIAVENATO, 2004). 

2.2.9 Teoria das Necessidades Adquiridas 

A abordagem do psicólogo Douglas McClelland, revela que existem três 

necessidades para explicar a motivação e o comportamento humano, podendo ser 

aprendidas adquiridas socialmente, são elas (MCCLELLAND, 1982):  

 Necessidade de realização: Apresenta o desejo de êxito em suas 

atividades, sendo bem-sucedido em situações e competição. 

 Necessidade de poder: Apresenta a necessidade de controlar e/ou 

influenciar o próximo. 

 Necessidade de afiliação: Desejo de ter relacionamento positivo, 

amizade e afeição por outro indivíduo. 

Dessa forma, os comportamentos das pessoas podem ser afetados por essas 

necessidades e podem aparentar traços de personalidades semelhantes as 

características (MCCLELLAND, 1989). 
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2.2.10 Teoria ERC - A teoria da motivação de Alderfer 

Através de seus estudos, Clayton Alderfer redefiniu as cinco necessidades da 

hierarquia de Maslow e as resumiu em três necessidades, sendo essas: existência, 

relacionamento e crescimento (ROBBINS, 2005): 

 Necessidade existencial: De sobrevivência. 

 Necessidade de relacionamento: De relacionamentos interpessoais. 

 Necessidade de crescimento: Desejo de crescimento interno, pessoal. 

Pode-se comparar com a de estima e auto-realização. 

 

Para Alderfer, as necessidades não estão estabelecidas em forma de 

hierarquia, ou seja, podem variar e sentir ao mesmo tempo (ROBBINS, 2005). 

Segundo Pérez (1987), estas necessidades interferem totalmente a respeito da 

motivação no ambiente organizacional e explica que o gestor pode utilizar essa teoria 

de apoio para realizar uma boa administração. 

2.2.11 Teoria do Reforço 

Desenvolvida pelo psicólogo Burrhus Frederic Skinner, considerado o pai da 

psicologia comportamental, a Teoria do Reforço é fruto de uma análise observável 

que definia o comportamento como respostas operantes através das consequências 

sofridas, baseando-se em reforços positivos, como recompensas; ou reforços 

negativos, como punição (LA ROSA, 2003).  

Skinner demonstra que o aprendizado provém do manifesto do comportamento, 

fazendo o indivíduo reagir através de recompensas pelo reforço determinado ao 

comportamento adquirido. Skinner também atribui a mudança de comportamento ao 

condicionamento operante, que é a premiação dada a uma resposta, fazendo com 

que o indivíduo associe a ação, fazendo com que o comportamento fique 

positivamente reforçado (BOCK, 1999). 

Bergamini (2008), explica que os tipos de reforços realizados por Skinner são: 
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 Positivo: Estímulo presente que aumenta a probabilidade de adquirir 

um comportamento desejado. 

 Negativo: Estímulo aversivo que se retira para aumentar a probabilidade 

de adquirir um comportamento desejado. 

 Extinção: Estímulo apresentado quando um comportamento deixa de 

ser atuado. 

 Castigo: Estímulo usado para reduzir o comportamento. 

 

Complementando a observação de Bergamini (2008), o mesmo explica que 

essas ações não podem ser consideradas motivadores, visto que são condicionadas 

num sistema de hábitos, não considerando a vontade dos que foram controlados.  

2.2.12 Teoria da Expectativa  

Desenvolvida por Victor Vroom, a Teoria da Expectativa tem o intuito de 

explicar as atitudes e comportamentos dos indivíduos no ambiente organizacional 

(WAGNER, HOLLENBECK, 2009). 

De acordo com Chiavenato (2003) a produtividade está relacionada com três 

questões, pois estas determinam a motivação do indivíduo na produção das 

atividades: 

 Expectativas são objetivos pessoais. 

 Recompensas é a relação entre a produtividade e os objetivos 

alcançados. 

 O que envolve a relação entre expectativa e recompensas. 

Para Wagner, Hollenbeck (2009), os principais conceitos da teoria da expetativa para 

a motivação são: 

 Valência: É a atração através da recompensa de um resultado. A 

valência pode descrever o nível de interesse do indivíduo, um desejo ou 

objetivo. Pode-se ser positiva (desejo de alcançar o resultado), negativa 

(preferência em não alcançar resultados) ou nula (indiferente). A 

valência é o resultado do valor versus a recompensa. 
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 Instrumentalidade: É a relação entre desempenho e resultado, espera-

se que com um bom desempenho consiga-se atingir o resultado. A 

instrumentalidade é o resultado entre desempenho versus recompensa. 

 Expectativa: É a relação entre o esforço realizado e o resultado obtido. 

É o pensamento associado em que o esforço produz o desempenho. A 

expectativa é o resultado entre esforço versus desempenho.  

2.3 Engajamento no trabalho 

As teorias motivacionais embasaram o estudo sobre o engajamento, que surgiu 

em 1990 na área literária e de gestão com a intenção de aprofundar os conhecimentos 

a respeito do comportamento organizacional (SCHAUFELI; BAKKER, 2004). 

Os trabalhadores estão buscando cada vez mais o engajamento no trabalho, 

através do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, melhorias nas relações 

interpessoais no ambiente de trabalho, crescimento coorporativo, afinidade com as 

demandas. Dessa forma, pode-se considerar como engajamento quando a pessoa 

tem prazer em exercer a função. Isso se deve ao impacto que as mudanças 

organizacionais provocaram na atualidade (SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 

2013). 

Eyl (2015) afirma que engajamento no trabalho também tem a ver com a 

necessidades que os trabalhadores sentem em aumentar a produtividade e fazer com 

que se relacione bem com a empresa. Para ele, colaboradores engajados renderam 

os melhores resultados, pois dessa forma o trabalho não acaba sendo visto como algo 

ruim e prejudicial, mas sim como parte integrada do cotidiano. 

Já para Gonzales (2006), engajamento é como um estado de espírito positivo 

associado ao trabalho por três fatores: 

 Vigor: Se refere ao desejo de se esforçar para que que se obtenha bons 

resultados, mesmo em fase de dificuldades. 

 Dedicação: São sentimentos ligados a entusiasmo e desafio. 

 Absorção: Dificuldade em desapegar das atividades e pendências 

relacionadas ao trabalho, encontra-se sempre concentrado. 
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Bakker e Demerouti (2008) citam quatro razões que mantém os colaboradores 

engajados nas organizações a se desempenharem da melhor forma: 

 Emoções positivas; 

 Saúde física e psicológica; 

 Relações interpessoais de qualidade; 

 Participação no engajamento de um colega de trabalho ou equipe. 

As pessoas engajadas no trabalho sentem prazer em realizar as atividades com 

grande índice de produtividade e de forma saudável, não podendo ser confundido com 

pessoas que estão viciadas em trabalhar, que não conseguem manter o equilíbrio 

entre vida pessoal e profissional (SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2013). 

2.3.1 O ato de engajar 

Schaufeli; Dijkstra e Vazquez (2013) explicam que para a empresa garantir e 

aumentar o nível de engajamento, a mesma deve adotar práticas que combinem o 

prazer e satisfação no trabalho com as habilidades dos colaboradores. 

Quando o trabalho não é atraente e os recursos de motivação ficam escassos, 

os trabalhadores não ficam engajados e as atividades não saem como esperado. Para 

reverter essa situação sugere-se adotar novas práticas de trabalho e reduzir os níveis 

dos fatores que provocam efeitos negativos, conforme Schaufeli; Dijkstra e Vazquez 

(2013) complementam no quadro abaixo. 
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Figura 2. Visão geral sobre exigências e recursos de trabalho (Elaborado pela autora a 

partir de Schaufeli, Dijkstra e Vazquez (2013)).     

 

Para Hakanen, Bakker e Schaufeli (2006) os recursos oferecidos pela 

organização e o comprometimento organizacional dos colaboradores é a relação 

perfeita. Com os recursos oferecidos de forma correta, os trabalhadores tornam-se 

aliados com a organização, visando o comprometimento, satisfação, diminuição de 

estresse, oportunidade de crescimento profissional e aprendizagem pessoal. Esses 

recursos podem ser adotados através de práticas como feedback, relação 

interpessoal entre a equipe de trabalho, programas de autodesenvolvimento, como 

treinamento e desenvolvimento e gestão de carreiras. 

2.3.2 ARH – Administração de Recursos Humanos  

A Administração de Recursos Humanos passou por três fases: Relações 

Industriais, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Esses termos foram sendo 

ajustados de acordo com a época e com a necessidade da organização 

(CHIAVENATO, 2009). 

No início do século XX, o modelo de trabalho racional foi adotado por Taylor, 

derivando as noções de gestão, porém adicionando estímulos que não se considera 

como ideias, pois o objetivo era beneficiar-se a si mesmo. Já Fayol, afirmava que a 

harmonia da empresa estava relacionada a estrutura da mesma e o quanto é 
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importante mantê-la, dando alusão a um dos princípios da administração de recursos 

humanos (CARVALHO, PASSOS E SARAIVA, 2008). 

Arrua e Pillete (2007) explicam que a área de recursos humanos dentro das 

empresas é utilizada como fonte para elaborar técnicas para atrair, manter e motivar 

os colaboradores. Sendo configurada a partir da Revolução Industrial, no final do 

século XIX, como uma área de trabalho profissional. 

Nos anos 90, a gestão de recursos humanos passou por uma fase, atribuindo 

a característica de gestão estratégica de recursos humanos, pela valorização da 

função de RH (Recursos Humanos) dentro da organização e pela capacidade de 

inserir-se como vantagem competitiva (TAVARES, 2011). 

Marras (2000) complementa também que o novo modelo de gestão de recursos 

humanos atribuiu atividades que não estavam no esquema anteriormente, como 

recrutamento e seleção, por exemplo. 

Para Chiavenato (2006), pode-se considerar a administração de recursos 

humanos dividia em cinco subsistemas distintos, porém sintonizados. São eles: 

Provisão de Recursos Humanos, Aplicação de Recursos Humanos, Manutenção de 

Recursos Humanos, Desenvolvimento de Recursos Humanos e Monitoração de 

Recursos Humanos. 
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Figura 3. Os subsistemas de administração de recursos humanos e suas principais 

atribuições. (Elaborado pela autora a partir de Chiavenato (1996)). 

Esse novo modelo de gestão passou a ser um desafio ao modelo de chefe de 

pessoal. Pois visava aumentar a produtividade sem a existência de conflitos, 

promovendo a satisfação (MARRAS, 2000). 

2.3.4 A liderança nas organizações 

 

A liderança é um fenômeno que ocorre em grupos sociais. É definida como a 

influência interpessoal que pode levar a objetivos específicos e combinações de 

determinados comportamentos. Tem como elementos cruciais as pessoas, o poder e 

a influência (CHIAVENATO, 2006). 

Pode ser entendido dois estilos de liderança, o transacional e transformacional. 

No estilo transacional, a influência ocorre apenas do líder para o colaborador, o 

controle é através de recompensas e punições. Já no estilo transformacional, ambos 

são influenciados, o líder busca recursos para satisfazer seus colaboradores a lidar 

com a necessidade presente, pode-se dizer que é um estilo de líder eficaz 

(BERGAMINI, 2008). 
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A liderança de forma autoritária força o indivíduo a cumprir tudo o que a 

organização impõe, fazendo com que a relação entre organização, colaborador e líder 

fique mais complexa, aumentando a pressão e restringindo a liberdade, podendo 

desenvolver ansiedade e estresse (BALCÃO E CORDEIRO, 1979). 

Bergamini (2008) explica que o líder eficaz deve influenciar o comportamento 

de seus colaboradores, fazendo com que os mesmos se sintam engajados a atingir 

os resultados propostos. Dessa forma, o colaborador engajado influência outros 

colaboradores, fazendo com que crie um elo entre empresa e funcionário, 

beneficiando os dois lados. 

 

2.3.5 Ciclo motivacional 

 

Chiavenato (2003), explica que a motivação é formada por fases num ciclo que 

se alterna. O psicológico mantém um estado de equilíbrio até que um estímulo o 

rompa surgindo uma necessidade, fazendo com que o comportamento se manifesta 

de maneira motivadora a suprir essa necessidade, se a mesma for realizada ocorre a 

satisfação, caso não seja, ocorre a frustração. Dessa forma, a necessidade conduz o 

equilíbrio e determinada a motivação do comportamento, conforme ilustração dos 

quadros abaixo. 

 

Figura 4. Etapas do ciclo motivacional resultando em satisfação de necessidade. 

 

Fonte: CHIAVENATO (2003) 
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Figura 5. Ciclo motivacional resultando em frustração ou compensação. 
 
Fonte: CHIAVENATO (2003). 

 

Quando o indivíduo alcance a necessidade, o mesmo está satisfeito e disposto 

a realizar o ciclo novamente. Entretanto, quando não alcança, o mesmo cria uma 

barreira impedindo que o ciclo se encerre (CHIAVENATO, 2003). 

 

            3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Metanálise: Conceito aplicado a pesquisa qualitativa   

O termo metanálise foi falado primeiramente em 1976, por Gene Glass, 

referindo-se a uma análise quantitativa. Entretanto, com o avanço das pesquisas, a 

metanálise tem sido explorada através de dados exploratórios, atribuindo-se uma 

análise qualitativa (CARDOSO, 2007).  

Embora o termo metanálise tenha sido citado em 1976, por volta de 1960 a 

início de 1970, os psicólogos Glaser e Strauss tinham desenvolvido diversos estudos 

metodológicos sobre uma revisão sistemática qualitativa e inspiraram outros autores 

a seguirem sua linha de raciocínio através de busca por assuntos na literatura, 

conforme afirma Zimmer (2004).  

Nessa época, o estudo e reflexão metodológica da pesquisa tinha ênfase em 

análise quantitativa e estatística, enquanto que os estudos qualitativos não eram 

vistos como forma séria de enxergar os procedimentos. A partir disso, um dos estudos 
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feitos por Glaser e Strauss que falava sobre a consciência da morte resultou num livro 

chamado The Discovery of Grounded Theory (1971), que ficou conhecido como “a 

primeira contribuição articulada de metodologia qualitativa” (TAROZZI, 2011, p. 17). 

Com o avanço tecnológico, a busca por informações se intensificou cada vez 

mais. Dessa forma, as pessoas passaram a buscar essas informações através de 

novos instrumentos e conceitos. Com isso, com a facilidade de se achar pesquisas e 

publicações, pode-se dizer que é uma fonte de problema para a análise da literatura 

qualitativa, pois dessas informações pode-se entender preceitos bons e ruins (KUHN, 

2011). 

Flick (2009), explica que a literatura é a maneira mais utilizada e indicada para 

aprofundar os estudos e lidar com os diversos resultados bibliográficos. Afinal, essa 

análise é capaz de entender o histórico de determinado assunto e como se deu 

durante o passar do tempo, podendo observar as mudanças e acontecimentos 

específicos. 

Cardoso (2007) reitera que se busca métodos qualitativos em utilização da 

metanálise, através da descrição, narração, explicação, interpretação e exploração 

dos dados. Essa evolução da metodologia quantitativa para qualitativa alcança uma 

maior esfera de dados e interpretações, contribuindo muito para todas as áreas, 

principalmente as humanas. 

3.1.2 Procedimentos 

Para Denzin e Lincoln (2006), pesquisa com natureza metodológica qualitativa 

implicam em estudar a abordagem socialmente constituída, as limitações e mudanças 

situacionais que delimitam o tema. Este estudo tem por intuito investigar soluções para 

como a experiência pode adquirir resultado.  

Sendo assim, este estudo foi realizado pela análise sistemática de noventa 

artigos, filtrados por ordem de relevância e data. A pesquisa se deu por palavras 

chaves como: engajamento, motivação no trabalho, relações no trabalho, história dos 

trabalhadores. Desses artigos, foram atribuídas três categorias de estudo: o trabalho, 

o trabalhador e o engajamento no trabalho. 
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O objetivo da análise é investigar como se deu historicamente cada uma das 

categorias citadas através da literatura, verificando nos artigos utilizados como essas 

categorias foram mudando de rumo com o passar do tempo, quais foram os impactos 

dessas mudanças, e como essa trajetória influencia o pensamento contemporâneo. 

Além disso, busca-se entender o engajamento do trabalhador, em como o fator 

trabalho foi mudando ao longo do tempo e quais foram suas características. Assim 

como o trabalhador, que visa explicar a sua trajetória de trabalho e as atribuições 

ocorridas. 

A análise tem o objetivo final de trazer explicações sobre o engajamento 

através de uma investigação literária sobre as categorias citadas e como a relação 

entre trabalhador, trabalho e engajamento impactam atualmente e quais resultados 

podem ser esperados sobre as necessidades futuras dos trabalhadores. 

 

4. ANÁLISE 

A presente análise está dividida em três categorias: O trabalho, o trabalhador e 

o engajamento no trabalho. 

4.1 O trabalho 

O trabalho tem concepções históricas, resultando do desenvolvimento e das 

relações referentes ao modo de produção, organização e relacionamento com o 

comportamento humano de determinada época, associando-se a fatores econômicos, 

ideológicos e psicológicos (BORGES, 1999). 

Overejo (2010) afirma que o trabalho passou por várias mudanças históricas 

para chegar até a contemporaneidade. O autor afirma que essas ondas de mudanças 

fizeram com que o trabalho passasse por diversas situações durante esse percurso. 

O trabalho nas sociedades tribais era relacionado ao modo como o homem 

buscava a sobrevivência. O trabalho humano atribuía-se a caça, pesca e agricultura 

como atividade predominante. Para esses indivíduos, o trabalho tinha sentido de 

propagação da espécie (OVEREJO, 2010). 
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Na Grécia antiga, o trabalho não era visto como valor. Trabalhava-se os 

homens que não eram considerados livres. O trabalho estava predestinado a cultura 

social, se o indivíduo pertencesse a classe baixa, não lhe era dado direito de escolha, 

o mesmo tinha que produzir e trabalhar. Já se pertencesse a classe nobre, o indivíduo 

poderia gozar do ócio. Dessa forma, o trabalho continuava sendo visto como forma de 

sobrevivência para os homens considerados não livres (BOCK, 2006). 

Na sociedade feudal, o trabalho tinha significo de colonato, que se 

caracterizava no tramite através dos feudos e servos. Feudos era o nome dados as 

terras dos senhores feudais, e os mesmos ocupavam esses feudos com o trabalho 

dos servos, que produziam materiais. Os servos não podiam sair nem serem vendidos 

e faziam todas as obrigações determinadas pelos chamados senhores feudais.  Essas 

posições sociais, eram mantidas de pai para filho, hereditariamente. O trabalho nessa 

época estava atribuindo também a sobrevivência, mas com um viés de passividade, 

cada indivíduo da sociedade deveria aceitar a sua posição como algo de 

predestinação divina (CARMO, 1989). 

Carmo (1989) afirma também que com a chegada do Renascimento, que se 

predominava na Itália, com a definição de uma visão onde substituía-se Deus pelo 

homem no centro do universo, onde o atribuía como razão para todas as atividades 

realizadas, fez com que o mundo sofresse por grandes transformações na estrutura 

social, no trabalho, e nas relações como um todo do ser humano. Essa mudança fez 

com que a sociedade passasse de uma esfera feudal para a capitalista, culminando 

na Revolução Industrial. 

A Revolução Industrial foi um marco que proporcionou transformações em toda 

a esfera social, econômica, política e cultural através do desenvolvimento do trabalho 

para o ser humano. Essa revolução pode ser considerada como a revolução dos 

instrumentos de trabalho, onde passaram por adaptações e substituindo funções 

(CODO, 1994). 

A Primeira Revolução Industrial representou uma nova organização, o inicio do 

capitalismo. Houve o aumento de industrias e maior preocupação com a 

produtividade. O homem não passava mais a trabalhar para si mesmo ou para alguém 

específico, a primeira revolução fez com que grande parte do que o homem produzia 
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fosse substituído por maquinas, fazendo com que o homem as complementassem. 

Com o surgimento das novas oportunidades de trabalho, desencadeou-se no 

processo de urbanização, onde muitos saíram da zona rural em busca de melhoria de 

vida, ocasionando o crescimento desenfreado das cidades (HOBSBAWM, 2014). 

A Segunda Revolução teve como consequência o aumento da produção em 

massa e eletricidade, devido a expansão do comércio e a alteração dos padrões de 

consumo. A industrializou passou a ser mais intensa, os países mais ricos, que 

passarem a ser potencias industriais, forneciam matéria-prima para os países mais 

pobres. O autor também relata que houve um crescimento nos transportes e 

surgimento dos grandes centros e cidades, entretanto acentuou o problema de 

superpopulação, acarretando o desemprego, mão-de-obra barateada e novas 

relações de trabalho (HOBSBAWM, 2014). 

A Terceira Revolução Industrial possibilitou avanço em diversas áreas, como 

tecnologia, produção e ciência. A substituição de mão-de-obra se intensificou com a 

invenção de robôs que conseguiram realizar trabalhos eficazes, a qualidade de vida 

das pessoas teve um índice de melhoria devido ao avanço nos estudos sobre 

genética, a comunicação ficou mais atraente e eficiente através dos novos meios, o 

aumento de empresas multinacionais e o capitalismo cada vez mais consolidado 

(HOBSBAWM, 2014). 

Marx (1983) afirma que o trabalho cujo modo de produção capitalista passa a 

deixar o indivíduo alienado, o produto e a produção tornam-se esferas estranhas na 

relação do trabalhador. O autor afirma também que o capitalismo muda a visão do 

homem, fazendo com que a sua própria liberdade esteja relacionada a questão de 

usar a sua força de trabalho por sobrevivência, não referindo ao trabalhado como 

forma de realização de um potencial, fazendo com que o trabalhador não tenha 

controle do que produz e do seu processo de trabalho, pois os mesmos estão 

centralizados na gestão de quem irá capitalizar. 

Com isso, a sociedade capitalista é vista por dois modos: uma parte da 

sociedade que consegue sair desse meio de manipulação e outra parte que tem como 

princípio o acumulo de riquezas. Isso faz com que seja visto por forma de ideologia, 



40 
 

atualmente no mundo globalizado a ideologia que se predomina é a liberal e o trabalho 

é visto por essa forma (OVEJERO, 2010). 

Para Schwab (2016), pode-se dizer que atualmente o mundo está vivendo uma 

Quarta Revolução Industrial, através das tecnologias digitais, físicas e biológicas. A 

quarta revolução tem grande associação a sistemas ciberfisicos, que se originam 

através da internet e da chamada nuvem (ambiente de memória virtual), com isso 

maquinas digitais podem ser capazes de raciocinar, cooperar e tomar decisões. 

Schwab (2016) complementa que a revolução tecnológica tem a capacidade de 

transformar todas as relações e que não é um conjunto de tecnologias, mas sim a 

transição entre elas para um novo sistema de estrutura digital. 

Morin (2001) complementa ao afirmar que com a mudanças no trabalho, os 

empregos considerados permanentes foram diminuindo e os avanços tecnológicos 

relacionados a organização foram tomando espaço, atribuindo-se novas 

configurações no trabalho. 

Sendo assim, o trabalho humano exige diferentes formas de olhares para 

compreensão, pois é toda atividade que individualmente ou coletivamente de caráter 

social se difere de qualquer tipo de natureza animal, pela capacidade reflexiva, 

estratégica e moral (COUTINHO, 2009). Sachuk e Araújo (2007) reforçam que ao 

longo da história da evolução humana, o trabalho foi fator determinante para a 

manutenção da vida do indivíduo.    

4.2 O trabalhador 

Motta e Vasconcellos (2005) explicam que as organizações podem ser 

consideradas como uma base teórica para entender as concepções do trabalhador, 

seguindo três linhas de abordagem: a clássica, a humanista e a funcionalista. 

Na abordagem clássica, o trabalhador era visto como ser dominado e alienado, 

através dos aspectos operacionais do trabalho em relação ao gerenciamento dos 

trabalhadores na literatura do século XX (BORGES, 1999). 
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Ramos (2009), atribui a Taylor o mérito por ter se adequado e conseguido impor 

sua técnica nas exigências da época, fazendo com que o trabalhador se tornasse o 

ícone da administração cientifica, através da produção no trabalho. 

Taylor (1986) conseguia identificar onde cada trabalhador se encaixava, porém 

nesse contexto encontrou um problema, identificar se a administração sabia ou não 

do conhecimento do trabalhador e promover a iniciativa do mesmo. Dessa forma, ao 

estudar a administração cientifica, o principal objetivo era identificar os aspectos do 

trabalhador e uma administração ineficaz.  

Os sistemas tradicionais foram sendo substituídos por estruturas funcionais 

eficientes, substituindo a mão-de-obra dos trabalhadores. Para Taylor, um trabalho 

eficiente é aquele que pudesse produzir mais quantidades em menos tempo com 

menos esforço (FARIA, 2004). 

Taylor (1986) afirma que o patrão tinha que ter conhecimento a respeito dos 

trabalhadores que deixavam de fazer seu serviço por preguiça, para ele bastava 

apenas um dia de trabalho para entender os processos e identificar o tempo gasto 

para entender o que se era necessário cumprir. Dessa forma, deve-se existir um 

equilíbrio entre a iniciativo do trabalhador e o incentivo da administração. 

Com o intuito de automatização dos processos, a comunicação entre os 

trabalhadores prejudicava o trabalho, pois desviava-se a atenção. Então além de 

dividir o trabalho e separar as atividades, os trabalhadores também eram alocados em 

lugares diferentes (TAYLOR, 1986). 

Entende-se que para Taylor, promover essas mudanças para o trabalhador não 

era suficiente, além de o manter isolado, fazia o trabalhador acreditar que o 

conhecimento era propriedade da administração, como citado na sua obra: “no 

passado, o homem estava em primeiro lugar; no futuro, o sistema terá a primazia” 

(TAYLOR, 1986, p.29). 

Na administração adotada por Taylor (1986), o trabalhador não precisava ser 

habilidoso, para ele o que mais importava era a utilidade dentro do sistema imposto 

por regras e com padrões rigorosos. Sendo assim, sua teoria se baseava no sistema 
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em que o meio se relacionava com a melhor maneira de se fazer, através da 

padronização de um sistema que defendia a alienação e isolamento do trabalhador. 

A longo do século XX, as organizações burocráticas entendiam o trabalhador 

como ser racionalmente dominado, através da dominação racional-legal podendo ser 

vista na modernidade. Essa administração tem as características de hierarquização, 

atribuição de competências, qualificação do trabalhador e política de remuneração 

(WEBER, 1994). 

Motta e Pereira (1983), definem a administração burocrática como “um sistema 

social em que a divisão do trabalho é sistemática e coerentemente realizada, tendo 

em vista os fins visados; é o sistema social em que há procura deliberada de 

economizar os meios para atingir os objetivos” (MOTTA E PEREIRA, 1983, p.23). 

Nas organizações burocráticas pode-se dizer que existe dois tipos de 

trabalhador, os que trabalham no chão de fábrica e os que estão na alta administração: 

“os administradores profissionais incorporam o poder e são os guardiões da harmonia 

na organização, procuram assegurar a produtividade amenizando as naturais tensões 

entre capital e trabalho, valendo-se para tal dos instrumentos de controle que têm 

disponíveis” (PAULA, 2000, p. 7).  

Como praticado no taylorismo, a teoria da burocracia também utiliza o recurso 

de conhecimento do trabalhador para garantir a eficiência da organização, sendo o 

profissional qualificado quem utiliza os mesmos preceitos de uma organização 

cientifica como máquina para funcionar (MORGAN, 1996). 

A teoria da burocracia visa a potencialização e homogeneização do controle 

sobre os trabalhadores na organização. O trabalhador é treinado de acordo com o 

cargo, fazendo com que se torne alienado e sem conhecer o processo como um todo. 

Complementando com a literatura weberiana, o trabalhador visto por essa teoria é 

adaptado a promover os valores e crenças da organização, tendo o comportamento 

manipulado para não exercer sua autonomia (CROZIER, 1981). 

  Na abordagem humanista, o trabalhador era visto como ser racionalmente 

comportado, através das ideias dotadas pela Escola de Relações Humanas, 
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Comportamentalista ou Behaviorista como uma racionalidade instrumental (RAMOS, 

1981). 

Para Aktouf (1996) a abordagem humanística é a contraposição a abordagem 

clássica de Taylor. Tragtemberg (1980) define o movimento de relações humanas 

como a ação nas relações dos trabalhadores como indivíduos, grupos e empresas, 

relações interpessoais entre os trabalhadores como fonte de motivação e as relações 

como comportamento de maturidade dos trabalhadores. 

A Experiência de Hawthorne, realizada entre 1924 e 1936 por Elton Mayo fez 

com que a relação entre o trabalho e os trabalhadores fosse visto de uma ótica 

diferente, fazendo com que o ritmo no trabalho fosse estudo em referência a liderança 

e o comportamento (TRAGTEMBERG, 1980). 

Dessa forma, Trangtemberg (1980) explica que os psicólogos ao estudar as 

organizações, sugeriram o investimento nas relações e no comportamento dos 

trabalhadores na organização, fazendo com que sejam harmoniosas, visando um 

trabalhador socializado e neutro. 

Essa nova forma de administrar fez com que se observasse o comportamento 

do trabalhador através da ação, se baseando na racionalidade funcional, como 

comportamento dotado através de uma consequência e em como o trabalhador terá 

a capacidade de decisão através disso (RAMOS, 1981). 

Na abordagem funcionalista, o trabalhador é visto como um “ser ajustado”. 

Essa abordagem se dá através das teorias que visam entender a funcionalidade e 

adaptação dos trabalhadores nas organizações (MOTTA, VASCONCELOS, 2005). 

As organizações passaram a ser entendidas como um sistema aberto, no qual 

os trabalhadores pertencem, tendo como discurso a eficiência, relações interpessoais 

e desenvolvimento organizacional. Com isso, o biólogo Ludwig von Bertalanffy ao 

estudar o enfoque na administração atribuiu a satisfação das necessidades como 

princípio de vida, entre elas as necessidades intrínsecas e extrínsecas. Diante disso, 

entendeu-se que para humanizar o trabalhador na organização deve-se entender que 

o mesmo possui diferentes tipos de enfoques e necessidades a serem satisfeitas em 

relação as atividades organizacionais e estruturais (MORGAN, 1996). 
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A metáfora sistêmica é usada para explicar a organizações, os indivíduos que 

nela compõe e na relação social dos mesmos pode ser entendida pelo conjunto de 

associações ao taylorismo e à burocracia. Afinal, ambos os casos estudam o 

trabalhador como elemento a servir de funcionalidade a organização (ALBANDES – 

MOREIRA, 1993). 

Nessa perspectiva, via o equilíbrio entre os elementos beneficiando o sistema 

como um todo. Entretanto, nas organizações o que é rotulado mais importante é a 

harmonia entre instrumentos, pessoas, inovação, conhecimento e dinheiro. Sendo 

assim, nessa abordagem o trabalhador passa a assumir maior autonomia dentro da 

organização, desempenhando o papel de indivíduo funcional, permeando-se em 

várias funções (MOTTA, 2001). 

Neste sentido, pode-se afirmar que na abordagem clássica, o trabalhador era 

um ser legalmente dominado, enquanto pela visão humanística como um indivíduo 

comportado. Com isso, atribui-se uma nova essência ao identificar o trabalhador como 

ser funcionalmente ajustado (BERNARDES, 1982). 

Atualmente os trabalhadores estão interagindo com o trabalho e agregando 

valor ao mesmo, pois o fluxo de informações fez com que as pessoas buscassem um 

trabalho que proporcione satisfação e equilíbrio para a vida pessoal, afinal através do 

avanço da inovação fez com que os trabalhadores se capacitassem para 

complementar essa tecnologia, exigindo mais atenção das organizações (MOTTA, 

2001).  

Entre essas preparações, incluem-se as comportamentais, que estão cada vez 

mais solicitadas, como saber trabalhar em equipe, estar aberto a novas experiências 

e desafios. Dessa forma, com o crescente aumento dos insumos tecnológicos, as 

organizações estão em busca de trabalhadores que consigam se adaptar em qualquer 

nível ou função, com o intuito de complementar as características tecnológicas e 

manter a empregabilidade do indivíduo (FONTENELLE, 2008). 

4.3 A relação entre trabalhador e engajamento 

Sayles e Strauss (1975) explica que a Revolução Industrial provocou mudanças 

não só na tecnologia, mas também nas relações humanas. A gama para 
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especialização na tecnologia trouxe vantagens economicamente e desvantagens 

como aborrecimento e sentimento de impotência no trabalho. “A revolução industrial 

produziu maravilhas no sentido de tornar a vida mais fácil para todos nós, mas a um 

alto custo em termos de recompensas e satisfações que os indivíduos derivam dos 

seus trabalhos” (SAYLES e STRAUSS, 1975, p. 23). 

Para Davis e Newstrom (1992), o comportamento humano nas organizações é 

imprevisível, pois estão relacionados as necessidades humanas e um sistema de 

valores. O comportamento na organização se deve do resultado da relação entre 

empresa e pessoa. Desse resultado, pode-se dizer que as pessoas representam um 

tipo de sistema dentro da organização, que deve ser identificado por quatro conceitos: 

 Diferenças: Toda pessoa nasce diferente e as experiências as 

transforam para serem ainda mais especificas. 

 Ser humano: As pessoas são indivíduos totais, podendo ser estudadas 

por características específicas separadamente. 

 Comportamento: A motivação vem do desejo do que se quer alcançar. 

 Dignidade: Rejeita-se a ideia de utilizar as pessoas como instrumentos 

econômicos alienados de trabalho. 

Maximiano (2000) explica que o engajamento no trabalho representa a 

disposição do trabalhador para atingir uma meta, por isso precisa-se entender o 

motivo que leva os trabalhadores a se sentirem engajados. 

De acordo com Hersey e Blanchard (1977), o engajamento tem um papel 

fundamental na realização das atividades dos trabalhadores, pois fazem com que as 

mesmas sejam realizadas de forma eficiente.  

Abraham Maslow explica que os indivíduos têm várias necessidades que 

explicam o comportamento, a com mais intensidade pode-se chamar de determinante 

e quando alguma não é satisfeita, pode-se falar que não ocorreu a motivação para 

torna-lo engajada a algo. Dessa forma, quando não se consegue concluir uma 

necessidade, o indivíduo busca outra com a intenção de substituir, podendo encontrar 

e se satisfazer ou continuar com o bloqueio de engajamento, caso não a encontre. 

Além disso, complementa que existe dois fatores para se obter a realização de uma 
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necessidade: De expectativa (probabilidade que o indivíduo percebe se sua 

necessidade tem chances de ser satisfeitas ou não) e de disponibilidade (que são as 

limitações no ambiente em que se encontra), (HERSEY & BLANCHARD, 1977). 

Um grupo de trabalhadores unidos, tendem a se tornarem mais engajados e 

ajudarem a empresa a realizar os objetivos de forma mais eficiente do que os grupos 

isolados. Com relação a isso, observa-se as necessidades do ego, que estão 

relacionadas a reputação e satisfação pessoal, como status, reconhecimento e 

autoconfiança. Para essas necessidades serem satisfeitas, depende da organização 

fazer essas atribuições e oferecer oportunidades para os trabalhadores, porém nota-

se que os níveis mais baixos na hierarquia pouco usufruem dessas oportunidades, 

podendo impactar na necessidade de auto realização, que são as menos satisfeitas 

(BALCÃO; CORDEIRO, 1979). 

Balcão e Cordeiro (1979) complementam que é de grande importância que os 

trabalhadores tenham como satisfazer suas necessidades, pois senão pode resultar 

em desmotivação. Quando isso ocorre, as pessoas se comportam como explicado na 

teoria X, como serem irresponsáveis e preguiçosos. Entretanto, McGregor afirma que 

esse comportamento não deve ser atribuído somente aos indivíduos, pois cabe à 

organização oferecer insumos para atender as necessidades dos trabalhadores e 

dessa forma os mesmos terão base para desempenharem suas atividades com 

engajamento e potencial para assumir suas responsabilidades. Dessa forma, ideias 

condizentes com a teoria Y, que intensifica o engajamento dos empregados, estão 

sendo cada vez mais elaboradas pelas organizações. 

Para Hersey e Blancherd (1977) nas organizações existe um conjunto de 

fatores que estão interligados ao engajamento dos trabalhadores. Pode se referir ao 

status e hierarquia de poder, como diferença na forma de tratamento, questões 

salarias ao comparar homens e mulheres, questões salariais em relação aos cargos, 

planos de benefícios e carreira, e até mesmo a mobília do ambiente de trabalho. Esses 

fatores fazem com que as pessoas os relacionem ao prestigio dado no ambiente de 

trabalho. 

Hersey e Blancherd (1977) descrevem que outro fator predominante na 

organização ao meio de engajar os trabalhadores refere-se ao poder, podendo ser o 
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de posição (quando o indivíduo altera o comportamento de outro devido a sua 

hierarquia) ou pessoal (quando ocorre a alteração de comportamento por conta de 

influência de personalidade), podendo o indivíduo pode atribuir os dois tipos ao 

mesmo tempo. 

Outra questão a ser evidenciada é a competência, os trabalhadores engajados 

têm o desejo de manipular o ambiente e fazer com que as coisas aconteçam. Esse 

conceito se relaciona com o de expectativa, pois os indivíduos engajados tendem a 

exercer influência sobre o comportamento dos que estão mais fracos (HERSEY & 

BLANCHARD, 1977). 

Dessa forma, entende-se que a satisfação com o trabalho tem relação com a 

satisfação da vida, com isso a satisfação está ligada ao engajamento do indivíduo em 

relação à organização, cabendo à mesma promover o indivíduo, na busca por 

motivação (MAXIMIANO, 2000). 

4.4 Mapa visual: A evolução do estudo sobre engajamento 

O engajamento no trabalho depende do significado que cada um atribui a ele, 

se relacionando com as condições de trabalho, instrumentos ou ferramentas 

utilizadas, tratamento e a recompensa ou salario que o trabalhador obtém ao final do 

ciclo (BERGAMINI, 2008). 

Bergamini (2008) explica que “a motivação interior impulsiona o indivíduo a 

utilizar suas aptidões” (BERGAMINI, 2008, p.17), considerando que o indivíduo tem 

uma constante busca de auto realização, tornando o trabalho como parte de si mesmo, 

atribuindo o orgulho. 

Nos primórdios da civilização, o indivíduo era motivado a trabalhar por 

sobrevivência. Com a evolução, a forma de trabalho foi sofrendo mudanças e se 

tornando mais complexas. Já com a evolução tecnológica, percebeu-se que os 

ganhos na produtividade através dos resultados obtidos eram favoráveis para a 

organização. Com isso, a organização foi se adaptando e moldando um novo tipo de 

comportamento organizacional (KAHN, 1990). 
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Na Grécia antiga (IV a.C), o trabalho se referia a necessidade, de alimentação 

e sobrevivência. A liberdade destinava-se aos homens livres e nobres, já o trabalho 

ficava a cargo dos escravos (KAHN, 1990). 

Na Idade Média (V ao XV), o trabalho era visto como castigo e sofrimento, 

destinados aos servos. A sociedade era dividida em três funções: nobreza, clero e 

servos. Os nobres tinham o dever de guerrear, o clero de orar e os servos de trabalhar 

(KAHN, 1990). 

A partir do Renascimento (XV ao XVI), o trabalho passa a ser visto como um 

estímulo para a sociedade. Trabalhava-se no sentido de retribuir a graça divina, como 

forma de agradar a Deus. Trabalhava o indivíduo que era rotulado como predestinado 

ao trabalho, os nobres eram predestinados a nobreza, não precisando trabalhar 

(KAHN, 1990). 

Na Revolução Industrial (XVIII a XX), o trabalhador passou a prestar serviços 

para a empresa, havendo a introdução de máquinas e serviços tecnológicos, 

substituindo ou complementando as habilidades humanas (KAHN, 1990). Na 

sociedade contemporânea (XXI), ocorre a intenção de que todos têm que trabalhar, 

fazendo com que o trabalho assalariado se destine à manutenção da vida em 

civilização.  

As inovações tecnológicas estão tomando cada vez mais parte do cotidiano dos 

trabalhadores e das organizações, fazendo com que os mesmos adquiram habilidades 

e técnicas para trabalharem em conjunto com as inovações (KAHN, 1990).  

Dessa forma, a fim de entender melhor sobre como se deu o processo de 

engajamento, foi utilizado um mapa visual, que tem o objetivo de identificar as 

mudanças e evolução sobre o engajamento no trabalho. 
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Figura 6. Mapa visual: Evolução sobre o engajamento do trabalhador. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Sayles e Strauss (SAYLES & STRAUSS, 1975, p. 45) citam o papel da 

administração para o engajamento do trabalhador: 

A administração pode desempenhar o seu papel somente por meio da 

motivação das pessoas para que persigam os objetivos daquela. Mas é 

impossível compreender a motivação sem considerar o que as pessoas 

desejam e esperam dos seus empregos. 

Desde que as pessoas despendem cerca de um terço de suas horas do dia 

no trabalho, não é surpresa que elas devam esperar que ele satisfaça muitos 

tipos de necessidades – físicas, sociais e egoísticas – e que, além disso, 

essas necessidades possam ser satisfeitas de muitas maneiras diferentes – 

fora do trabalho, em torno do trabalho e através do trabalho. Apesar de haver 

alguma evidência de que essas necessidades possam ser hierarquizadas, 

está bem claro que as várias formas de satisfação de necessidades podem 

ser substituídas entre si. Há um debate interessante sobre a importância da 

satisfação auferida no trabalho, como oposta às satisfações derivadas de 

outros aspectos da vida. 

  

Rodrigues (2009) cita o trabalho de Eric Trist (1950 apud RODRIGUES, 2009), 

a respeito sobre as condições que levam os trabalhadores a se sentirem engajados e 

a terem maior comprometimento com o trabalho. Foram atribuídos os seguintes 

fatores: 

 O desafio no trabalho e a variedade nas atividades; 

 Método de aprendizagem contínua; 

 Autonomia nos processos; 

 Reconhecimento profissional e apoio da organização; 

 Incentivo social (salários e benefícios); 

 Um futuro almejado. 

Nesse contexto, ao comparar os fatores da pesquisa de Eric Trist em 1950 e o 

mapa visual abaixo a respeito do engajamento visto sob uma ótica atual, percebe-se 

que esses fatores continuam sendo atribuídos atualmente, porém hoje em dia os 

indivíduos buscam novas adesões por meio da tecnologia para agregar seu 

conhecimento. 
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Figura 7. Mapa visual: Engajamento do trabalhador visto sob uma ótica atual. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Chiavenato (2014) 

Conforme Morin (2001) explica, para o trabalho ter sentido e que haja o 

engajamento, é importante que os objetivos estejam claros e definidos, não havendo 

dúvidas para o indivíduo que o conduz. A satisfação no trabalho é dinâmica, pode 

alavancar de forma rápida ou deteriorar-se da mesma forma, por isso os 

administradores e a organização devem estar atentos a isso. 

Pode-se perceber que as mudanças no meio organizacional propiciaram que 

as necessidades fisiológicas e se segurança foram supridas. Com isso, as 

necessidades de motivação social, como de reconhecimento e auto realização ficaram 

mais evidentes. Dessa forma, as organizações devem estar preparadas para suprir 

essas necessidades, tendo em vista que em comparação com as demais, essas são 

predominantes (HERSEY & BLANCHARD, 1977). 

Murell (1977) explica que não se deve usar uma teoria como explicação 

definitiva para o comportamento ou motivação de um indivíduo, deve-se utilizar como 

base para entendimento. Complementa ainda que para entender o engajamento do 

trabalhador na organização deve estudar sobre as vertentes social, organizacional e 

financeira, não adiantando estar somente uma, para dar certo deve-se entender e 

estudar as três vertentes como um todo. 
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Para Bergamini (2008, p.25) “jamais se conseguirá esgotar todas as possíveis 

origens e causas desse comportamento”. As pessoas são seres individuais dotadas 

de particularidades de personalidades, por isso não se deve estudar o engajamento 

sem considerar as diferenças individuais. 

Bergamini (2008) complementa que com o mundo cada vez mais globalizado, 

deve-se buscar novas condições de atrair os trabalhadores, valorizando as 

habilidades tornando-os mais criativos. Afirma também que as organizações que 

contribuem com essas práticas lutam contra a alienação e dominação do trabalhador, 

inspirando a confiança e satisfação do mesmo. 

5 CONCLUSÃO 

5.1 As transformações do trabalho e do engajamento  

Este estudo buscou compreender a evolução histórica sobre o engajamento no 

trabalho, desde a Grécia Antiga, onde o trabalho era apenas como meio de 

sobrevivência e visto como algo torturante, na Idade Média onde os servos faziam 

todo o trabalho pesado em troca de moradia e manutenção à vida, no Renascimento 

que adotava o trabalho como ordem divina, na Revolução Industrial com o advento 

das maquinas e tecnologias, até os dias de hoje, quando os trabalhadores completam 

as inovações tecnológicas com as suas competências comportamentais. 

Pode-se notar que atualmente que o engajamento no trabalho é um aspecto 

fundamental para a manutenção do trabalho e satisfação das necessidades. Com a 

análise dos estudos sobre o comportamento humano, entende-se que o grande 

desafio é manter os trabalhadores engajados e preparados para toda a 

competitividade e os fatores do mundo coorporativo. Cabendo a organização 

intensificar a motivação dos trabalhadores. 

A literatura explica que a realização pessoal, satisfação com o trabalho, 

relações interpessoais, reconhecimento, gestão de carreira e gestão eficiente são os 

principais componentes engajadores nos trabalhadores em uma organização.  

Sendo a organização responsável por promover esses componentes, identificar 

as diferenças individuais dos trabalhadores e satisfazer as necessidades dos 
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mesmos. Além de entender que um funcionário desmotivado prejudica toda a relação 

que permeia ao redor do mesmo, entre elas os procedimentos das atividades no 

trabalho. 

Com isso, foi desenvolvido um mapa visual com o objetivo de identificar o 

estudo sobre a evolução histórica do trabalho relacionada ao engajamento dos 

trabalhadores. Além de identificar a motivação dos mesmos e o que pode ser 

esperado futuramente.  

Compreende-se, então que, historicamente, o trabalho perdeu sua conotação 

de castigo e ganhou perspectivas de valor e significado para a vida dos trabalhadores, 

até chegar ao ponto de virar fonte de prazer e satisfação individual, como quando um 

trabalhador está engajado.  

As perspectivas sobre o significado do trabalho saíram de um lugar em que o 

trabalho era só para alguns, desprivilegiados, e se tornou algo comum e de valor à 

vida de todos, dentro da sua percepção sociocultural ocidental. Assim, abriu-se 

espaço para que o conceito de engajamento surgisse e a experiência dos 

trabalhadores se transformasse, paralelamente à transformação dos meios de 

produção e estruturas organizacionais.  

5.2 Limitações do estudo 

Este estudo possui limitações associadas a três dimensões específicas: o tema, 

a literatura e a pesquisadora.  

O estudo encontra limitações em seu tema, engajamento, ao considerar sua 

abrangência e sua vasta possibilidade de aprofundamento em subtemas específicos. 

Sendo assim, seria impraticável a cobertura de todo o tema de maneira tão ampla, e 

o estudo definiu seu escopo em torno apenas da análise sistemática da literatura em 

uma perspectiva histórica da mesma.  

A literatura limita o estudo de forma paralela ao tema. Ao mesmo tempo em que 

o tema e os estudos sobre engajamento são vastos, o interesse acadêmico a respeito 

de sua evolução histórica foi restrito até o momento. Dessa forma, a disponibilidade 
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de trabalhos sobre o engajamento dessa perspectiva histórica é proporcionalmente 

menor do que a popularidade do assunto.  

Por fim, o estudo encontra limitações na própria pesquisadora, ao deparar-se 

com o viés que a mesma pode ter usado em seu olhar sobre a literatura pesquisada.  

5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

Ao encerrar este trabalho, outras possibilidades de pesquisas podem ser 

vislumbradas. Sendo assim, sugere-se um estudo que identifique e avalie a atual 

“necessidade predominante do trabalhador”. Um outro trabalho que seria de grande 

relevância acadêmica seria aprofundar a metanálise aqui iniciada, a fim de 

sistematizar de maneira ainda mais detalhada os aspectos relevantes do engajamento 

através da literatura. Por fim, sugere-se um estudo comparativo que identifique as 

perspectivas a respeito do futuro do engajamento entre acadêmicos e profissionais de 

recursos humanos. 
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