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SIGNIFICADO DO TRABALHO E ENVOLVIMENTO COM O TRABAL HO: uma 

revisão da literatura 

 

Orientadora: Elizabeth Navas Sanches 
Defesa: Junho de 2006. 
 
Resumo: 
 
Esta monografia aborda os construtos "significado do trabalho" e "envolvimento com o trabalho", tendo como 
objetivos investigar na literatura especializada, estudos sobre o significado do trabalho e o envolvimento com o 
trabalho; levantar em base de dados nacionais e estrangeiras, livros, artigos, dissertações e teses sobre o construto 
envolvimento com o trabalho e significado do trabalho, no período de 1965 a 2004; e selecionar neste material, os 
trabalhos que tratam do significado do trabalho e do envolvimento com o trabalho.  
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com caráter teórico viabilizada por uma revisão da literatura na área do 
conhecimento, seguindo várias etapas como:seleção de material preliminar; busca do material referenciado, etapa a 
qual foi possibilitada através do serviço de comutação bibliográfica (COMUT) oferecido pela Universidade do Vale 
do Itajaí - Univali; realização de análise dos dados, leitura e tradução dos textos, seguida pelo fichamento do material 
encontrado; e finalmente, análise final das informações levantadas para a elaboração da presente pesquisa. Quanto ao 
significado do trabalho pôde-se concluir que este não possui um único conceito, uma vez que pessoas de categorias 
ocupacionais diferentes atribuem significados diferentes ao trabalho, os quais podem estar relacionados com os 
valores intrínsecos do trabalho ou com os valores extrínsecos. É consenso, também, que o processo de significação 
do trabalho é influenciado por variáveis demográficas, bem como em relação à sua importância na vida dos 
indivíduos. Sua função instrumental, ou seja, a remuneração que possibilita ao indivíduo conquistar outras coisas, foi 
valorizada por todas as categorias ocupacionais pesquisadas. A ética de inspiração humanista, preocupando-se com a 
auto-realização proporcionada pelo trabalho e viabilizada pela organização também ressaltou-se nas pesquisas. Em 
relação ao construto envolvimento com o trabalho apesar da dificuldade em se encontrar material sobre o assunto, foi 
constatado que este está relacionado à satisfação e diz respeito ao grau em que o desempenho de uma pessoa no 
trabalho afeta sua auto-estima, sendo também um componente da auto-imagem. 
 
Palavras-chave: trabalho; significado do trabalho; envolvimento com o trabalho. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

Segundo Siqueira e Gomide (2004) ocorrem diversas e complexas variações no 

ambiente organizacional, as quais são de natureza física, estrutural, funcional, social, 

política e econômica. Conseqüentemente, são desencadeadas nos trabalhadores 

diversas percepções, afetos ou intenções muito particulares a respeito do trabalho ou 

sobre aspectos específicos relacionados a ele; como também podem surgir 

diferenciações entre indivíduos ou grupos ocupacionais no modo e na intensidade com 

que estes se identificam ou se apegam às  atividades que desenvolvem em seu 

trabalho. 

Os autores argumentam que embora seja evidente que os vínculos de um 

indivíduo com as atividades laborativas que realiza em uma dada organização possam 

estar relacionados com os vínculos deste indivíduo com a própria organização, a 

literatura atual demonstra o aparecimento de múltiplos conceitos psicossociais 

fortemente ligados em uma compreensão diferenciada no que concerne às ligações 

com o trabalho e com a organização. Tais conceitos seguem abaixo: 

ψ Envolvimento com o trabalho; 

ψ Satisfação com o trabalho; 

ψ Comprometimento Organizacional;  

ψ Percepção de suporte organizacional;  

ψ Percepção de reciprocidade organizacional;  

ψ Percepções de justiça. 

Devido ao fato de o trabalho possuir um forte caráter estruturante nos níveis 
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pessoal e social, tendo um significado subjetivo e ocupando uma significante esfera na 

vida das pessoas (BASTOS, 1995), torna-se relevante pesquisar seus significados e 

repercussões no comportamento dos indivíduos, uma vez que estes aspectos do 

trabalho, juntamente com os conceitos psicossociais de envolvimento com o trabalho, 

satisfação e comprometimento organizacional são assuntos de grande importância para 

as organizações e vêm despertando interesses de vários pesquisadores ao longo dos 

tempos. 

Portanto, o interesse por desenvolver esta pesquisa surgiu pela necessidade de 

se compreender mais a respeito do significado atribuído ao trabalho pelos indivíduos, 

como também de compreender e pesquisar o construto envolvimento com o trabalho, 

afinal, conforme disserta Bastos (1993), os ambientes de trabalho sofrem o impacto de 

aceleradas transformações sociais, demográficas, culturais e tecnológicas, o que 

ressalta a necessidade de novos formatos organizacionais e geram-se novas 

expectativas, demandas e atitudes das forças de trabalho. Tais alterações 

proporcionam uma instabilidade nos ambientes, exigindo um contínuo ajustamento das 

organizações e uma maior capacidade de se antecipar a tais mudanças a fim de 

garantir sua sobrevivência e crescimento. Desta forma, segundo Harman e Hormann 

(1992, apud BASTOS, 1993), é imprescindível que a empresa atraia e mantenha 

profissionais competentes e criativos, caso contrário, tornará muito dificultosa sua 

permanência num mercado cujo ambiente caracteriza-se por uma crescente 

competitividade. 

O presente estudo trata de uma pesquisa bibliográfica que teve por objetivo 

investigar na literatura especializada, estudos sobre o significado do trabalho e o 

envolvimento com o trabalho; levantar em base de dados nacionais e estrangeiras, 
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livros, artigos, dissertações e teses sobre o construto envolvimento com o trabalho e 

significado do trabalho, no período de 1965 a 2004; e selecionar neste material, os 

trabalhos que tratam do significado do trabalho e do envolvimento com o trabalho.  

A relevância científica desta monografia justifica-se pela escassez de informações 

acerca dos temas que subsidiaram esta pesquisa bibliográfica no que concerne à 

literatura nacional, podendo então contribuir para futuras pesquisas na área. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: Introdução (capítulo 1), fazendo 

uma breve explanação do tema, objetivos e relevância científica; Fundamentação 

Teórica (capítulo 2), dissertando sobre o significado da palavra "trabalho", bem como 

dos construtos "significado do trabalho" e  "envolvimento com o trabalho"; Metodologia 

(capítulo 3), disposta em etapas da realização desta monografia; Apresentação e 

Análise dos Resultados (capítulo 4), na qual constam os autores encontrados que 

tecem sobre os costrutos significado do trabalho e envolvimento com o trabalho; 

Considerações Finais (capítulo 5), de acordo com o estabelecido em cada objetivo; 

Referências Bibliográfias (capítulo 6); e Anexos (capítulo 7), no qual consta apenas 

uma tabela. 

 

 

 

 

 

 



 9 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 - Significado do Trabalho 

 

Ao analisar a utilização do termo "trabalho" na língua Latina observam-se duas 

hipóteses de significados (ALBORNOZ, 1986, apud BORGES, 1998): 

1°) T ripalium: instrumento agrícola utilizado antigamente para bater o trigo, as 

espigas de milho, raspar e esfiapar o linho; ou um instrumento de tortura; 

2°) Tripaliare: verbo que significa torturar. 

Na língua Portuguesa constatam-se dois eixos de significados. O primeiro, 

fazendo uma avaliação negativa, vincula o trabalho à noção de sacrifício, de obrigação, 

de fardo, algo esgotante para quem o realiza; o segundo eixo, com uma valorização 

positiva, concebe o trabalho como "a aplicação das capacidades humanas para 

propiciar o domínio da natureza, sendo responsável pela própria condição humana" 

(BASTOS, 1995, p.22). Acompanha a noção de empenho, de fazer com cuidado 

determinada tarefa a fim de atingir seu objetivo.  

"Cognição subjetiva" foi o termo utilizado por Borges (1998) para conceituar o 

significado do trabalho para os indivíduos concebendo, então, o trabalho como sendo 

dinâmico ou tomado como representação social:  

Cognição subjetiva, na qual se observa, simultaneamente, por 
um lado, uma variação individual e, por outro, aspectos que 
assumem um caráter social associado às condições históricas 
da sociedade onde os mesmos indivíduos estão inseridos 
(BORGES, 1998, p. 41).  
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Segundo Harpaz (1990) há três proposições que expõem o que a maioria das 

pessoas tem concebido a respeito do significado do trabalho. A primeira é de que sua 

maior função é instrumental ou econômica; a segunda, que é algo inseparável da 

natureza e das necessidades humanas; e por último, que o trabalho tem uma natureza 

sócio-psicológica. Portanto, o trabalho está intrinsecamente ligado à natureza humana e 

o grau de sua importância varia de acordo com os valores que cada indivíduo associa 

ao ato de trabalhar. 

Para Amaral (2001, apud SIQUEIRA e GOMIDE, 2004) o significado que o 

indivíduo atribui ao trabalho varia de acordo com características individuais, sendo que 

a satisfação no trabalho também pode ser concebida da mesma forma, tendo como 

antecedentes as condições de trabalho e as características individuais. O autor 

argumenta que a satisfação no trabalho é um forte correlato de variáveis como a 

satisfação geral com a vida, estado de ânimo, otimismo e auto-estima, as quais são 

consideradas como  integrantes do bem-estar do indivíduo.  

A satisfação no trabalho é descrita por Locke (1976, apud SIQUEIRA e GOMIDE 

2004, p. 303) como "um estado emocional positivo ou de prazer resultante de um 

trabalho ou de experiências de trabalho", possuindo como correlatos o envolvimento 

com o trabalho e o comprometimento organizacional. 

 

2.2 - Envolvimento com o Trabalho 

 

Segundo Siqueira e Gomide (2004) psicólogos e sociólogos concordam com a 

existência de uma estreita ligação entre o indivíduo e o trabalho, porém, procuram 

focalizar o fenômeno por ângulos diferentes.  
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Para os psicólogos o que desencadearia o processo de envolvimento com o 

trabalho seriam algumas condições favoráveis do contexto organizacional, dentre elas 

constam o significado do trabalho e a adequação da supervisão.  

Na perspectiva sociológica o que permitiria ao indivíduo introjetar ou incorporar os 

valores e normas sociais relativas ao trabalho seria o processo de socialização, que o 

levaria a aceitar as regras do sistema organizacional e a pautar, a partir destas regras, 

sua conduta no trabalho. 

Neste estudo os autores argumentam que o envolvimento com o trabalho (bem 

como o comprometimento com a organização empregadora) são conseqüências da 

satisfação no trabalho no contexto organizacional, uma vez que pessoas com altos 

níveis de contentamento com o trabalho possuem menos faltas, melhor desempenho e 

maior produtividade. Desta forma, mantém-se também em níveis altos o envolvimento 

com o trabalho que realiza, comprometendo-se, então, com a organização.  

Morrow (1983) descreve em seu estudo as inter-relações teóricas e empíricas 

entre cinco formas de comprometimento no trabalho, dentre as quais encontra-se o 

envolvimento com o trabalho . Para descrever este construto a autora utilizou-se das 

duas definições realizadas por Lodahl e Kejner (1965): uma descreve o envolvimento 

em termos do relacionamento entre desempenho no trabalho e auto-estima; a outra 

enfatiza envolvimento como componente da auto-imagem (identificação pessoal com o 

trabalho). Como determinantes, o consenso parece ser de que esta faceta do 

comprometimento é uma função da diferença de personalidade individual (isto é, está 

relacionada com a idade, locus de controle, força de necessidade de ordem superior, 

apoio/aprovação da ética protestante) e situação do trabalho (participação nas tomadas 

de decisões, serviço estimulante, etc.). Este construto aparece com um moderado nível 
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de estabilidade, podendo flutuar no indivíduo através do tempo e de acordo com 

diferentes tarefas estabelecidas, além de apresentar uma covariância com alguns 

traços de personalidade (MORROW, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3) METODOLOGIA 

 

O presente estudo abordou o envolvimento com o trabalho e o significado do 

trabalho, construtos da área de comportamento organizacional em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho. Trata-se de uma monografia de caráter teórico, incluindo 

uma revisão bibliográfica e com a pretensão de ser uma simplificada sistematização 

sensata de pensamentos conseqüentes de fontes consagradas, acerca de um assunto 

especifico  (TACHUZAWA e MENDES, 1999, apud GUIMARÃES, 2002). 

Constitui-se numa pesquisa de delineamento bibliográfico para o levantamento de 

obras na literatura. Esta metodologia possibilita a identificação de tendências, 

recorrências e lacunas no campo do conhecimento investigado a partir da literatura 

existente. 

Para a compilação dos resultados foram realizadas as seguintes fases: 

1ª fase)  Levantaram-se publicações nacionais e internacionais relacionadas a esta 

área do conhecimento, através da leitura de artigos e textos sobre o tema. Como critério 

de seleção, buscou-se publicações e trabalhos, avaliados em meio acadêmico no 

período de 1965 a 2004. Justifica-se este critério pela credibilidade das informações e 

pelo grau de exigência feita a estes estudos em agregar o maior número de 

bibliografias sobre o tema. 

Foram encontradas, neste primeiro momento, as seguintes publicações que 

atenderam aos critérios de seleção: 

ψψ  BASTOS, A. V. B. Significado do trabalho: um estudo entre trabalhadores 

inseridos em organizações formais. Revista de Administração de 

 



 14 

Empresas.  São Paulo, v. 35, p. 20-29, 1995. 

ψψ  MOURÃO, L. e ANDRADE, J. E. B. Significado do Trabalho: caminhos 

percorridos e sinalização de tendências. In: ENCONTRO ANUAL DA 

ANPAD, 2001, Campinas. Anais... Campinas: ANPAD, 2001. 1 CD-ROM. 

ψψ  SIQUEIRA, M. M. M. e GOMIDE, S. Jr. Vínculos do indivíduo com o 

trabalho e com a organização. In: ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. 

E. e BASTOS, A. V. B (Orgs). Psicologia, Organizações e Trabalho no 

Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004, p. 301 a 328. 

ψψ  BASTOS, A. V. B. Comprometimento Organizacional: um balanço dos 

resultados e desafios que cercam essa tradição. Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, v. 33, n. 3, p. 52 - 64, may/jun. 

1993. 

ψψ  MORROW, Paula C. Concept redundancy in organizational research: the 

case of work commitment. Academy of Management Review. v. 8, n. 3, p. 

486 - 500, 1983. 

Após a leitura dos capítulos de fundamentação teórica e de metodologia, os 

autores citados pelos pesquisadores nacionais foram organizados por assunto de 

interesse da pesquisa: significado da palavra "trabalho"; significado do trabalho para os 

indivíduos; satisfação no trabalho; e envolvimento com o trabalho, os quais se 

relacionam aos objetivos da pesquisa. As informações obtidas e os autores levantados 

estão organizados no quadro 1, apresentados na página a seguir.  
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AUTORES PRINCIPAIS A PARTIR DOS AUTORES 
PRINCIPAIS 

Assuntos 

BASTOS, A. V. B. Significado 
do trabalho: um estudo entre 
trabalhadores inseridos em 
organizações formais. Revista 
de Administração de 
Empresas.  São Paulo, v. 35, p. 
20-29, 1995.   

 Significado do trabalho. 

MOURÃO, L. e ANDRADE, J. 
E. B. Significado do Trabalho: 
caminhos percorridos e 
sinalização de tendências. In: 
ENCONTRO ANUAL DA 
ANPAD, 2001, Campinas. 
Anais... Campinas: ANPAD, 
2001. 1 CD-ROM. 

BORGES, L. O. Significado do 
Trabalho e Socialização 
Organizacional: um estudo 
empírico entre trabalhadores 
da construção habitacional e 
de redes de supermercados.  
Tese de Doutorado. Brasília: 
Instituto de Psicologia - UnB, 
1998   
 
BUCHHOLZ, R. A. An 
Empirical Study of 
contemporary beliefs about 
work in American Society. 
Journal of Applied Psychology, 
63 (2), p. 219-227.     
 
HARPAZ, I. Cross-National 
comparasion of religious 
conviction and the meaning of 
work. Cross-natural Research. 
May, 1998, vol. 32, Issue 2, p. 
143.    
 
 MORAES, L. F. R. A Ética do 
Trabalho no Brasil: uma 
questão múltipla e de 
predominância. Revista 
Tendências do Trabalho . v. 
N/S n. 3, p. 5 - 7, 1986.   
 
MEANING OF WORK 
INTERNATIONAL RESEARCH 
TEAM. The meaning of 
working. London: Academic 
Press, 1987.   
 
SANTOS, J. F. A Relação 
superior-subordinado e 
Significado do Trabalho: um 
estudo psicossocial da 
atividade de chefes de 
gabinete de Senadores da 
República. Dissertação de 
mestrado. Brasília: Instituto de 
Psicologia - UnB, 1994.   
 

Pesquisas, nacionais e 
estrangeiras, sobre o 
significado do trabalho; funções 
atribuídas ao trabalho e quais 
são as mais valorizadas. 
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SILVA, L. M. C. Banco Central 
do Brasil: conhece-te a ti 
mesmo. Dissertação de 
mestrado. Belo Horizonte: 
Faculdade de Ciências 
Econômicas - UFMG, 1996.   
 
SOARES, C. R. V. Significado 
do Trabalho: um estudo 
corporativo das categorias 
ocupacionais. Dissertação de 
mestrado. Brasília: Instituto de 
Psicologia - UnB, 1992. 

SIQUEIRA, M. M. M. e 
GOMIDE, S. Jr. Vínculos do 
indivíduo com o trabalho e com 
a organização. In: ZANELLI, J. 
C.; BORGES-ANDRADE, J. E. 
e BASTOS, A. V. B (Orgs). 
Psicologia, Organizações e 
Trabalho no Brasil. Porto 
Alegre: Artmed, 2004, p. 301 a 
328.   

AMARAL, D. J. O impacto de 
estruturas organizacionais 
sobre o bem estar 
psicológico do trabalhador. 
Dissertação de mestrado - 
Universidade Metodista de São 
Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2001.     
 
 
 

Vínculos com o trabalho e o 
vínculo afetivo decorrente; 
satisfação com o trabalho; 
antecedentes do envolvimento 
com o trabalho; correlatos de 
envolvimento com o trabalho; 
conseqüências do envolvimento 
com o trabalho para as 
organizações; 

BASTOS, A. V. B. 
Comprometimento 
Organizacional: um balanço 
dos resultados e desafios que 
cercam essa tradição. Revista 
de Administração de 
Empresas. São Paulo, v. 33, n. 
3, p. 52 – 64, may/jun. 1993. 

HARMAN, N. HORMANN, J. O 
Trabalho Criativo - o papel 
construtivo dos negócios 
numa sociedade em 
transformação. São Paulo: 
Cultrix, 1992. 

Ambientes empresariais 
competitivos. 

 MORROW, Paula C. Concept 
redundancy in organizational 
research: the case of work 
commitment. Academy of 
Management Review. v. 8, n. 
3, p. 486 - 500, 1983.   

 BRANDÃO, M. G. A. 
Comprometimento 
Organizacional na 
Administração Pública: um 
estudo de caso em uma 
instituição universitária.  
Dissertação de Mestrado. 221 f. 
Salvador: Escola de 
Administração. - UFBa, 1991.   
 
BROOKE, P. P.; RUSSEL, D. 
W.; PRICE, J. L. Discriminant 
validation of measure of job 
satisfaction, job involvement, 
and job organizational 
commitment. Journal of 
Applied Psychology. 1988, 
vol. 73, n° 2, p. 139 - 145.   
 
LODAHL, T. M.; Kejner, M. The 
definition and measurement of 
job involvement. Journal of 
Applied Psychology. 1965, 
vol. 49, n° 1, p. 24 - 33.   

Teoria da identidade; 
envolvimento com o trabalho; 
satisfação no trabalho; 
envolvimento com o trabalho e 
traços de personalidade. 
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LOSCOCCO, K. A. The 
interplay of the personal and job 
characteristics in determining 
work commitment. Social 
Science Research. 1989, n° 
19, p. 370 - 394.   

Fonte: Artigos pesquisados, período de 1965 a 2004. 

A identificação dos autores citados nas pesquisas propiciou a definição da 

bibliografia a ser procurada, constituindo-se na amostra da pesquisa. Consultando o 

capítulo de referências bibliográficas confeccionou-se uma lista de referências, a qual 

foi solicitada via COMUT. 

Desta forma se efetivou o levantamento das pesquisas sobre o significado do 

trabalho e sobre o envolvimento com o trabalho. 

2ª fase)  Busca do material referenciado e coleta de dados, realizada via COMUT. 

3ª fase)  Analisaram-se os dados e realizou-se a leitura, tradução e fichamento do 

material encontrado, ordenando-se as informações coletadas a respeito do tema desta 

monografia. Tal procedimento contribuiu para a redação final do trabalho, além de 

atender aos objetivos de definição do significado do trabalho e do envolvimento com o 

trabalho. 

4ª fase)  Analisaram-se as informações levantadas para a elaboração da pesquisa. 
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4) APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está subdividido em duas partes afim de atender aos objetivos da 

pesquisa: identificar o "significado do trabalho" e o "envolvimento com o trabalho". 

Em relação ao "significado do trabalho" pôde-se encontrar diversos autores que 

teciam sobre o assunto. Porém, em relação ao "envolvimento com o trabalho" houve 

uma certa dificuldade em se encontrar material a respeito e os poucos autores que 

dissertam sobre o assunto são estrangeiros. Ao final encontra-se a análise de todos os 

autores pesquisados. 

 

4.1 - Significado do Trabalho  

 

BORGES, L. O. Significado do Trabalho e Socialização Organizacion al: um 

estudo empírico entre trabalhadores da construção habitacional e de redes de 

supermercados. 1998. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia,  UnB, Brasília. 

 

A questão-problema da tese de Borges (1998) foi a seguinte: "como os 

trabalhadores da construção habitacional e de redes de supermercado constroem o 

significado do trabalho?". 

Borges (1998) partiu de uma compreensão do significado do trabalho como sendo 

multifacetado, subdividindo o construto em quatro facetas: atributos valorativos (o que 

deve ser) e atributos descritivos (o que é); hierarquia dos atributos; e centralidade do 

trabalho. 
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Sua proposta foi a de intensificar a fundamentação dos estudos do significado do 

trabalho numa concepção existencialista, assumindo os fundamentos da cognição 

social e adotando as seguintes estratégias: 

ψ Assumir enfoque pragmático e contextuante;  

ψ Ampliar relações entre variáveis; 

ψ Adotar enfoque dinâmico; 

ψ Trabalhar numa perspectiva histórica, separar o dualismo 

metodológico entre técnicas quantitativas e qualitativas; 

ψ adequar o instrumento de coleta de dados para a realidade brasileira e 

busca de respostas para questões de pesquisa em múltiplas fontes. 

Sua pesquisa correlacionou o significado do trabalho ao processo de socialização 

organizacional e subdividiu-se em três estudos:  

1) O primeiro ocupou-se da estrutura sistêmica do próprio significado do trabalho, 

entre empregados de três empresas do Distrito Federal: segundo o autor, este estudo 

confirmou a composição multifacetada do significado do trabalho, ou seja,  

 
as evidências empíricas indicam a pertinência de que a 
centralidade do trabalho, os atributos valorativos e 
descritivos e a hierarquia entre os atributos compõem o 
significado do trabalho e que estas facetas, entre as quais 
os dois tipos de atributos, apresentam estruturas fatoriais 
empíricas distintas e consistentes e articulam-se entre si, 
configurando os padrões do significado do trabalho           
(p. 405). 

 

2) O segundo estudo explorou as marcas das características sócio-econômica e 

demográficas, das estruturas sociais das organizações e das concepções formais do 

trabalho identificado no estudo anterior: este estudo tornou evidente as marcas das 

características sócio-econômicas e demográficas do mundo do trabalho, da estrutura 
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social e das concepções do trabalho no seu significado para os empregados, sendo que 

as variáveis "características sócio-econômicas e demográficas" e "estrutura social das 

organizações" se constituem através da sustentação que elas mesmas oferecem às 

concepções do trabalho. 

3) Por último, analisou o relacionamento entre nível de socialização organizacional 

e significado do trabalho dos mesmos empregados, constatando que uma variável 

oferece previsibilidade a outra: este estudo mostra o impacto da socialização 

organizacional no significado do trabalho, sendo este um dos processos que permeiam 

as marcas dos três conjuntos de variáveis no significado do trabalho: centralidade do 

trabalho, atributos valorativos e descritivos e  hierarquia entre os atributos compõem o 

significado do trabalho.  

Nos três estudos Borges (1998) combinou vários métodos, dentre eles: aplicação 

de questionários, entrevista e análise de fontes documentais, impressos e periódicos, e 

múltiplas técnicas de análise de dados (técnicas quantitativas e qualitativas), concluindo 

que: 

o significado do trabalho é construído através da relação 
mútua (de dupla mão) com o processo de socialização que 
inclui a socialização organizacional e medeia a apropriação 
de elementos do contexto sócio-econômico e demográfico 
do mundo do trabalho, do contexto organizacional e das 
ideologias apoiadas por estes contextos. (p. 406) 
 

O modelo da construção do significado do trabalho proposto por Borges (1998) 

consta no anexo 1.  
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BUCHHOLZ, R. A. An Empirical Study of contemporary beliefs about work in 

American Society. Journal of Applied Psychology , v. 63, n. 2, p. 219-227, 1978. 

 

Buchholz (1978) criou uma tipologia constituída por cinco "éticas do trabalho", de 

acordo com os valores que cada pessoa atribuía ao ato de trabalhar: 

a) Ética de Inspiração Protestante: ênfase no trabalho árduo. Relaciona-se com 

a identificação religiosa, política e de etnia; as pessoas desta ética apresentam maior 

satisfação com o trabalho e com a vida em geral. Seus valores característicos são: 

disciplina e senso moral do dever, sendo o trabalho percebido como bom em si mesmo, 

proporcionando dignidade ao indivíduo ao mesmo tempo em que o lazer e o ócio são 

negados. 

b) Ética de Inspiração Organizacional: ênfase na ação grupal no contexto da 

organização, considerando o trabalho como de grande importância quando se refere ao 

interesse do grupo ou da organização. Seus valores são cooperação e dependência. 

c) Ética de Inspiração Marxista: ênfase na participação do empregado e nos 

aspectos negativos da mão-de-obra, acreditando que o homem cria o mundo e se cria 

por meio do trabalho. Porém, no sistema capitalista, a forma de organização do trabalho 

não permite a realização humana, o que favorece à exploração da mão-de-obra e a 

alienação dos empregados. 

d) Ética de Inspiração Humanista:  ênfase nos fenômenos de crescimento, 

realização e satisfação no trabalho. Concebe o trabalho como um meio para que o 

indivíduo se realize e dê maior significado a sua vida, focando a pessoa e não o 

trabalho, grupo, organização social ou atividades de lazer. O trabalho é visto como um 

caminho para que o ser humano conheça a si mesmo e as suas potencialidades. 
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e) Ética de Inspiração no Lazer: ênfase no valor negativo do trabalho e nos 

aspectos positivos do lazer. O trabalho é percebido como necessidade, enquanto que 

as atividades de lazer são tidas como oportunidade para a expressão da personalidade. 

A importância do trabalho se dá à medida em que este viabiliza o lazer (por exemplo: 

fator econômico). 

A metodologia utilizada foi um questionário composto por crenças individuais, 

partindo da concepção de "crenças" segundo Rockeak (1960, 1969, apud BUCHHOLZ, 

1978), que argumenta que as crenças são suposições a respeito do mundo no qual 

uma pessoa vive, ou seja, o sistema de crenças define o mundo para este indivíduo e 

constitui um sistema de informações no qual uma pessoa busca por respostas e 

organiza seu mundo. 

Visando responder este questionário o autor utilizou-se de três grupos distintos: 

1° Grupo: 445 pessoas de várias companhias de Pittsburgh, Pensilvânia e 

arredores, nas áreas de produção e de escritórios; 

2° Grupo: 110 líderes de várias companhias de Minneapolis - St. Paul, Minnesota; 

3° Grupo: 564 gerentes superiores de grandes companhias no Nono Distrito da 

Reserva Federal, a qual cobre a parte meio oeste superior dos Estados Unidos. 

Quanto às hipóteses relacionadas à diversidade de crenças sobre o trabalho, o 

autor afirma que embora a uniformidade das crenças na sociedade inteira seja 

certamente uma possibilidade teórica, parece razoável esperar que a força do 

comprometimento para as diferentes crenças sobre o trabalho irá variar de acordo com 

variáveis demográficas: trabalho, idade, sexo, raça e educação.  Tais hipóteses são 

sugeridas como relevantes a estas diferenças no comprometimento e são testadas 

neste estudo, obtendo, cada uma delas, o seguinte resultado: 
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1) Trabalho: nesta hipótese foi predito que os trabalhadores da produção, 

manutenção, pessoal do escritório e técnicos expressariam um comprometimento mais 

forte as crenças relacionadas ao marxismo do que pessoal da gerência. Tal hipótese foi 

confirmada.  

2) Idade:  os estudos de Gooding (1972, apud BUCHHOLZ, 1978) e Sheppard e 

Herrick (1972, apud BUCHHOLZ, 1978) constataram que trabalhadores com menos de 

30 anos de idade obtiveram níveis mais baixos de satisfação no trabalho que 

trabalhadores de 30 anos ou mais.  

Esta hipótese supôs que trabalhadores jovens abaixo de 30 anos seriam menos 

orientados para a ética do trabalho que aqueles de 50 anos ou mais. Tal hipótese não 

foi confirmada, demonstrando que o comprometimento com o trabalho é mais forte 

entre pessoas jovens, constatando que o comprometimento com as éticas do trabalho 

declina firmemente quando passam a trabalhar com pessoas mais velhas.  

Outra hipótese não confirmada foi a de que jovens com menos de 30 anos seriam 

mais orientados humanisticamente que os grupos formados por pessoas mais velhas. 

3) Sexo: esta hipótese preditou que mulheres mostrariam um comprometimento 

significativamente mais forte com a ética humanista do que os homens, porém, também 

não foi confirmada pois a diferença entre ambos os sexos no que se refere a esta ética 

foi insignificante. Entretanto, as mulheres demonstraram escores significativamente 

mais altos em relação à ética de inspiração marxista que os homens. 

4) Raça:  foi sugerido que os negros seriam mais orientados para a ética de 

inspiração marxista do que os brancos. Tal hipótese foi confirmada. Também foi 

constatado que os negros possuem um comprometimento com as crenças 

organizacionais significativamente mais alto que os brancos. 
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5) Educação:  a hipótese sugere que pessoas com instrução mais formal seriam 

menos orientadas para a ética do trabalho que pessoas com uma instrução menor 

(nível mais baixo de educação), o que não foi confirmado. 

Outra hipótese não confirmada foi a de que pessoas com o grau de instrução mais 

elevado seriam mais orientados para a ética humanista do que pessoas com o nível 

mais baixo. 

 

HARPAZ, I. Cross-National comparison of religious conviction and the meaning of 

work. Cross-natural Research. May, v. 32, Issue 2, p. 143. 1998. 

 

Harpaz (1998) objetivou examinar convicções religiosas de trabalhadores de três 

países (Alemanha, Holanda e Israel), relacionando-as com as variáveis centrais do 

significado do trabalho apresentados no modelo MOW de 1987. 

Obteve os seguintes resultados: 

ψ       Em cada país, a educação religiosa e o grau de convicção religiosa 

foram significativamente diferentes entre os indivíduos que 

respondiam não ter ou ter pouco contato com a religião e os que 

afirmavam forte contato; 

ψ ΤΤrabalhadores religiosos e que tinham recebido educação religiosa na 

Alemanha e na Holanda registraram alto índice de centralidade no 

trabalho, sendo consistente com a ética protestante no trabalho, ao 

passo que para os judeus israelenses com convicções religiosas mais 

fortes, a centralidade do trabalho foi menos expressiva. Pôde-se inferir 
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que pelo fato de os judeus religiosos terem a visão do trabalho como 

uma prática menos importante que a religião e até mesmo como uma 

interferência na prática religiosa; 

ψ Quando Harpaz lançou a pergunta da loteria ("imagine que você 

ganhou na loteria ou herdou uma soma grande de dinheiro e poderia 

viver confortavelmente pelo resto da vida sem trabalhar; você 

continuaria trabalhando ou pararia de trabalhar?” Israel: 10,3% dos 

respondentes não-religiosos disseram que poderiam parar de 

trabalhar; 21% dos respondentes com convicções religiosas fortes 

também parariam, porém, com o argumento de que parariam para 

praticar e estudar o Torah; 

ψ Todas as variáveis do MOW associadas com dinheiro ou pagamento 

foram significativamente menos importantes para os alemães e 

holandeses que relatavam forte contato com a religião e para a 

maioria que havia recebido educação religiosa; 

ψ Em Israel, contrariamente, a orientação econômica foi mais importante 

para os que se viam como estreitamente associados com a religião; 

ψ Embora a renda seja importante para todos, parece ter menos 

importância para as populações religiosas alemã e holandesa do que 

para Israel; 

ψ A noção de trabalho como dever foi encontrada entre empregados 

religiosos na Alemanha e na Holanda, exceto em Israel; 

ψ Para alemães e holandeses com convicções religiosas fortes e 
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israelenses com pouco ou nenhum contato religioso, há um 

relacionamento positivo com a centralidade do trabalho, com as 

normas de obrigação e com a orientação intrínseca; e um 

relacionamento negativo com a orientação econômica e com as 

normas societais de trabalho como um direito. Em contrapartida, o 

perfil típico para alemães e holandeses com pouco ou nenhum contato 

religioso e israelenses com conexões religiosas fortes foi o contrário. 

 

MOURÃO, L. e ANDRADE, J. E. B. Significado do Trabalho: caminhos 

percorridos e sinalização de tendências. Artigo - Unb. Resumo dos Trabalhos, 

EnNAMPAD, Campinas/SP: 2001. 

 

Por não ter tido acesso ao material da Equipe Mow de 1987 e por se tratar de uma 

pesquisa bastante relevante no que concerne ao tema "significado do trabalho", utilizou-

se o material de Mourão e Andrade (2001), no qual consta que uma das pesquisas mais 

importantes sobre o significado do trabalho foi desenvolvida pelo Meaning of Working 

International Research Team - Mow. Nesta, foi constatado que os indivíduos atribuem 

significados subjetivos ao trabalho, sendo este uma esfera central para a maioria das 

pessoas dos oito países pesquisados e que sua função econômica é valorizada por 

todas as sociedades. Tais estudos subsidiaram pesquisas de diversos autores, 

dividindo-se, no Brasil, em dois grupos, e revelando o desenvolvimento das cognições 

relativas ao trabalho: o primeiro grupo adotou o modelo de Buchholz, centrando-se em 

ética do trabalho; e o segundo grupo, o modelo MOW, pesquisando o construto 

significado do trabalho.  
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O Meaninf of Working International Research Team (MOW ) - Equipe de Pesquisa 

Internacional sobre o Significado do Trabalho,   pesquisou a definição empírica do 

significado do trabalho. 

Sua amostra abrangeu 8 países numa amostra de 15.000 sujeitos e durou 6 anos, 

servindo de base para outras futuras pesquisas na área.  

A Equipe MOW constatou que 35% dos pesquisados definiram o trabalho pelos 

aspectos concretos, ou seja, pelos resultados econômicos e pelo local de 

desenvolvimento. Este modelo também considerou algumas dimensões sobre o 

significado do trabalho: centralidade do trabalho (sua importância em relação às 

outras esferas da vida do indivíduo); objetivos valorizados no trabalho (intrínsecos, 

relacionados ao conteúdo da tarefa; e extrínsecos, não relacionados ao conteúdo da 

tarefa); resultados esperados no trabalho  (funções atribuídas no trabalho) e normas 

societais (como os indivíduos se relacionam com as normas do grupo). A partir disto, 

concluiu que o padrão instrumental (atribuição de importância aos resultados 

econômicos do trabalho e baixo valor aos seus aspectos intrínsecos) foi o que 

concentrou maior parte da amostra (30%), pois os indivíduos atribuem muitos 

significados ao trabalho, sendo que o padrão destes significados varia de acordo com 

características individuais, características e qualidade das experiências, ocupação e 

outros antecedentes.  

Portanto, a institucionalização do trabalho e sua relação com outros papéis da vida 

do indivíduo influenciam as pessoas na atribuição do significado do trabalho, sendo que 

este constitui uma esfera central para a maioria das pessoas de todos os países 

pesquisados, e sua função econômica é valorizada por todas as sociedades. 
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MORAES, L. F. R. A Ética do Trabalho no Brasil: uma questão múltipla e de 

predominância. Revista Tendências do Trabalho . v. N/S, n. 3, p. 5 - 7, 1986. 

 

Devido ao fato de os indivíduos chegarem aos seus locais de trabalho com uma 

concepção quanto ao contexto no qual estes se desenvolvem e à natureza do próprio 

trabalho, Moraes (1986) realizou uma pesquisa objetivando identificar e descrever a 

ética de trabalho no Brasil e compará-la com os valores implícitos do Desenvolvimento 

Organizacional (D.O.) norte-americano. Para tanto, considerou valores como 

tendências, expectativas e hipóteses quanto ao seu próprio mundo, consciente ou não, 

desde que o indivíduo as aceite como verdadeiras; sendo que para o autor estes 

valores funcionam como um "filtro", o qual vai selecionar as informações que penetram 

na consciência humana. 

Em seus estudos considerou duas variáveis: os valores do trabalho e a cultura. 

Por considerar que o sistema de valores do indivíduo é a "representação de sua 

cultura", esta determinaria significativamente a conduta individual, funcionando como 

estrutura de referência. 

Moraes (1986) adotou a tipologia de Buchholz (1978) para realizar sua pesquisa, 

sendo sua metodologia um levantamento descritivo de caráter exploratório, cuja 

amostra constituiu-se por gerentes e empregados de organizações públicas, tendo os 

seguintes resultados: 

ψ o trabalho é bom em si mesmo e confere dignidade ao ser humano; 

ψ o trabalho adquire seu significado no momento em que atende aos 

interesses grupais e contribui para a eficácia das organizações; 
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ψ a atividade produtiva adquire significado quando inclui a participação em 

todo o processo de produção; 

ψ o trabalho é um meio fundamental para que as pessoas se realizem como 

seres gregários e afiliativos; 

ψ o trabalho é visto como promotor de realização individual à medida que 

proporciona oportunidades de contentamento fora do contexto 

organizacional. 

Portanto, um dos resultados mais significativos de sua pesquisa foi a inexistência 

de um conceito monolítico: os valores atribuídos ao trabalho encontram-se 

diferenciados, com preferência pelos valores de "inspiração humanista", cujas variáveis 

são a satisfação, o crescimento e a auto-realização; sendo a organização concebida 

como viabilizadora do crescimento, que levaria a auto-realização e à conseqüente 

satisfação. 

 

SANTOS, J. F. A Relação superior-subordinado e Significado do Tra balho: 

um estudo psicossocial da atividade de chefes de gabinete de Senadores da 

República. 1994. Dissertação de mestrado. Instituto de Psicologia,  UnB, Brasília. 

 

A pesquisa de Santos (1994) foi realizada junto a Chefes de Gabinete de 

Senadores da República e objetivou investigar se existem padrões distintos de 

significado do trabalho entre indivíduos que manifestam concordância ou não, com as 

idéias de seus superiores; se a discordância com essas idéias influencia os tipos de 

tarefas por eles desenvolvidas; e se essas tarefas correspondem a diferentes 
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representações de cargos na organização. 

A amostra da pesquisa constituiu-se por 62 sujeitos, ocupantes da função de 

chefes de gabinete de Senadores da República. A metodologia caracterizou-se por três 

etapas: 

1ª) Entrevista coletiva - com 13 sujeitos. 

2ª) Questionário: adaptação de um questionário proposto pela Equipe MOW 

(1987, apud SANTOS, 1994) validada no Brasil por Soares (1992) - de caráter 

quantitativo-descritivo; a categoria foi dividida conforme a manifestação de concordar, 

ou não, com as idéias do parlamentar: alinhados (aqueles que declararam concordar 

totalmente ou concordar mais que discordar); não-alinhados (os que assinalaram 

discordar totalmente ou discordar mais que concordar); e indiferentes (que afirmaram 

nem concordar, nem discordar). 

3ª) 21 entrevistas - com 07 indivíduos de cada subcategoria. 

Em relação à centralidade do trabalho observou-se que, em comparação com as 

demais esferas de vida, a família é a esfera mais importante para os Chefes de 

Gabinete, seguida do trabalho e do lazer. 

Quanto aos resultados valorizados no trabalho constatou-se que os Chefes de 

Gabinete buscam, primeiramente, "rendimentos"; seguido da "auto-realização". 

O autor constatou que o trabalho interessante, do qual o indivíduo realmente gosta 

e que proporciona contatos interpessoais foi o mais valorizado pela amostra. Segundo 

ele, "a categoria de chefes de gabinete, como um todo, exibe um padrão de significado 

intrínseco no qual a família e o trabalho são importantes, e este último tem como função 

principal fornecer bom pagamento e proporcionar auto-realização" (SANTOS, 1994, p. 

70). 
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Para Santos (1994) foram confirmadas as hipóteses de que a discordância de um 

subordinado com as idéias de seu superior influencia os tipos de tarefas desenvolvidas 

e que essas tarefas correspondem a diferentes representações de cargos na 

organização. 

Portanto, a principal conclusão na qual o autor chegou foi que "existem 

divergências no significado atribuído ao trabalho entre as subcategorias de alinhados, 

não-alinhados e indiferentes, assim classificados em termos da concordância ou não 

com as idéias de seus superiores" (SANTOS, 1994, p. 89). 

 

SILVA, L. M. C. Banco Central do Brasil: conhece-te a ti mesmo. 1996. 

Dissertação de mestrado (Faculdade de Ciências Econômicas). Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.   

 

Silva (1996) desenvolveu uma pesquisa junto ao corpo de funcionários do Banco 

Central do Brasil, com o objetivo de conhecer quais são os valores percebidos em 

relação ao trabalho e que significado atribuem ao ato de trabalhar. 

Para tanto a autora formulou sete hipóteses: 

Hipótese 1: considerando outras dimensões da vida humana como religião, lazer 

e família, o trabalho ocupa posição central na vida dos funcionários do BACEN. 

Hipótese 2: entre os objetivos e resultados valorizados mais relevantes para o 

funcionamento do BACEN, destacam-se os rendimentos e a auto-realização. 

Hipótese 3: no que diz respeito às normas societais, os funcionários do Banco 

Central percebem mais seus direitos do que seus deveres em relação ao trabalho. 

Hipótese 4: sobre as categorias ocupacionais, os funcionários comissionados 
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estão mais satisfeitos com o emprego no Banco Central do que os não comissionados. 

Hipótese 5: existe relação entre o significado atribuído ao trabalho e os dados 

demográficos e funcionais no contexto do Banco Central. 

Hipótese 6: entre as diferenças de respostas entre a sede e as regionais, as 

últimas apresentam maiores queixas quanto à falta de autonomia na execução de 

tarefas. 

Hipótese 7: dos quatro padrões de significado do trabalho encontrados pela 

equipe MOW (1987, apud SILVA, 1996), predomina no BACEN o "padrão instrumental" 

com grande importância para o salário e, neste caso, o trabalho não ocupa posição 

central. 

A metodologia utilizada pela autora foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 

adotando como delineamento o estudo de caso. 

Para se estudar o significado do trabalho a autora considerou quatro conjunto de 

variáveis: objetivos valorizados no trabalho; a centralidade do trabalho; as normas 

societais relacionadas ao trabalho e os resultados esperados. 

Quanto aos resultados observou-se que: 

A Hipótese 1  foi parcialmente confirmada. A pesquisa indicou que a família foi 

considerada como a esfera central mais importante na vida dos funcionários do Banco 

Central, pois 50% da amostra optou por esta esfera em primeiro lugar. O trabalho, 

também ocupando posição de destaque, foi escolhido como a esfera central mais 

importante para 29% dos pesquisados. O lazer, a religião e a comunidade receberam 

índices baixos, 10%, 6% e 5%, respectivamente. Porém, é importante salientar que 

apesar do trabalho ter ocupado a segunda posição, para os pesquisados sua 

importância se dá à medida que possibilita a realização do indivíduo em outras esferas. 
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A Hipótese 2  foi confirmada, uma vez que a função econômica do trabalho 

mostrou-se como a mais importante para os funcionários do BACEN, seguida da auto-

realização; e quanto aos objetivos mais valorizados, a remuneração apareceu também 

em primeiro lugar. 

A Hipótese 3  não foi confirmada. Através de discussões em grupo e depoimentos 

em entrevistas, evidenciou-se um equilíbrio na percepção destes funcionários em 

relação ao trabalho enquanto dever social ou enquanto direito do cidadão. 

A Hipótese 4  foi corroborada, uma vez que funcionários comissionados e não 

comissionados apresentaram pensamentos e sentimentos distintos, inclusive em 

relação à satisfação com o Banco Central. Constatou-se uma maior insatisfação com o 

emprego no BACEN entre os funcionários não comissionados, dos quais 18% 

revelaram-se totalmente insatisfeitos e apenas 3% estavam satisfeitos.  Por outro lado, 

15% dos gerentes mostraram-se totalmente satisfeitos, enquanto que 4% como 

totalmente insatisfeitos. 

A Hipótese 5 também foi confirmada, tanto quantitativa como qualitativamente, 

ficando evidente que a idade, o nível educacional, o estado civil, o estado de origem, o 

exercício de função comissionada e a carreira dos pesquisados interferem no 

significado que estes atribuem ao trabalho. Verificou-se a influência das variáveis 

pessoais e funcionais através da comparação destas com as quatro variáveis que 

compõem o "significado do trabalho", são elas: objetivos valorizados, normas societais, 

centralidade do trabalho e resultados esperados do mesmo.  

Centralidade do trabalho foi a variável que apresentou maior variação em 

relação aos dados demográficos, observando-se que para os solteiros o trabalho ocupa 

uma posição mais central em suas vidas do que para os casados; que o trabalho é mais 
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valorizado pelos mais velhos do que pelos mais novos; e que o o estado de origem dos 

pesquisados interfere na importância que estes atribuem ao trabalho: os nascidos na 

Região Norte e no Distrito Federal conferem maior importância à família; os de Minas 

Gerais e Região Oeste priorizam o trabalho; e os da Região Nordeste obtiveram 

escores mais altos relacionados ao lazer do que para os outros pesquisados. 

Quanto aos objetivos valorizados do trabalho , constatou-se que os aspectos 

intrínsecos do trabalho foram mais valorizados pelos pesquisados com nível 

educacional mais elevado e pelos comissionados; sendo os aspectos extrínsecos mais 

valorizados pelos pesquisados menos especializados. Ou seja, os objetivos valorizados 

do trabalho dependem da ocupação do funcionário: os que executam trabalhos 

rotineiros tendem a valorizar os objetivos extrínsecos do trabalho que os intrínsecos. 

Em relação aos resultados mais esperados do trabalho  a remuneração foi 

apontada em primeiro lugar por unanimidade, independente do perfil demográfico ou 

funcional. Porém, quanto ao segundo resultado mais esperado houve diferenças: 

gerentes, procuradores e técnicos priorizaram a auto-realização, enquanto que 

auxiliares tenderam a dar maior importância para o contato social que o trabalho lhes 

possibilita.  

Observou-se, também, que os membros de cada categoria atribuem significados 

diferentes ao trabalho. 

A Hipótese 6  também foi corroborada. A análise fatorial formou cinco grupos de 

unidades. 

Ficou evidente as diferenças marcantes entre os sentimentos e opiniões dos 

funcionários da sede e das regionais referentes à autonomia, devido à forte convicção 

existente de que o tratamento dos funcionários da sede e o das regionais é desigual, 
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subentendendo-se um sentimento de injustiça; sendo que as queixas dos funcionários 

das regionais concentram-se na falta de oportunidade de ascensão e promoções; na 

natureza puramente operacional das tarefas realizadas; e na baixa autonomia técnica 

concedida. 

A Hipótese 7 foi parcialmente confirmada, devido à demonstração de que o 

padrão instrumental (descrito pela Equipe MOW [1987, apud SILVA, 1996]) não foi o 

característico em todos os pesquisados. Embora a remuneração seja a principal função 

associada ao "trabalhar" observou-se uma tendência ao posicionamento do trabalho 

numa posição central: 29% dos pesquisados consideraram o trabalho como a esfera de 

vida mais importante; e 49% o consideraram em segundo lugar. Os trabalhadores que 

se enquadram no "padrão instrumental" atribuem pouca importância aos objetivos 

intrínsecos do trabalho; gerentes, procuradores e técnicos comissionados atribuem 

grande importância aos aspectos intrínsecos (80% dos pesquisados). 

Observaram-se, também, diferenças de opiniões entre auxiliares e técnicos não 

comissionados e as demais categorias, que priorizaram a função instrumental e 

atribuíram pouca importância aos aspectos intrínsecos do trabalho; sendo estas 

categorias as únicas que se encaixaram no padrão instrumental descrito pelo MOW 

(1987, apud SILVA, 1996). As demais categorias não se encaixam nos quatro padrões 

propostos pela Equipe MOW. 

De modo geral, nesta pesquisa ficou confirmada a função instrumental do trabalho 

como a mais importante, sendo a remuneração o principal resultado esperado. Tais 

constatações estão em sintonia com os achados da Equipe MOW (1987, apud SILVA, 

1996), de Soares (1992) e de Santos (1994), nas quais a função econômica do trabalho 

também foi considerada como a mais importante para todas as categorias ocupacionais 



 36 

pesquisadas. 

A autora concluiu que o significado do trabalho é um domínio complexo. Não 

existe um grupo que atribua maior ou menor significado ao trabalho, na verdade, pode-

se dizer que grupos diferentes atribuem significados ao trabalho diferentes. 

 

SOARES, C. R. V. Significado do Trabalho: um estudo corporativo das 

categorias ocupacionais. 1992. Dissertação de mestrado. Instituto de Psicologia,  

UnB, Brasília. 

 

Soares (1992) investigou o significado que indivíduos de diferentes categorias 

ocupacionais atribuem ao trabalho. Para tanto, partiu de um modelo composto por três 

construtos teóricos: centralidade do trabalho (importância geral do trabalho na vida em 

termos absolutos e quando este é comparado a outras esferas de vida); normas 

societais (caracterizadas por serem os direitos e obrigações, conectadas com o papel 

do trabalho e que são vistas pelos indivíduos como justas e socialmente legitimizadas); 

e resultados e objetivos valorizados no trabalho (relacionam-se às funções que as 

atividades de trabalho têm para as pessoas e às dimensões ou aspectos considerados 

importantes na situação de trabalho). 

Para investigar o significado do trabalho a autora utilizou-se de uma amostra de 

915 pessoas de diferentes categorias ocupacionais de uma organização do Distrito 

Federal, os quais responderam a um instrumento composto por 14 questões. A partir da 

descrição que cada componente fez do seu trabalho, foram agrupados em seis 

categorias ocupacionais: profissionais, trabalhadores administrativos, 

gerentes/assessores, trabalhadores semi-especializados, atendentes e técnicos de 
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nível médio. 

Após coleta de dados constatou-se a emergência de dois novos domínios: 

centralidade da família e centralidade da religião. O construto de resultados e objetivos 

valorizados foi desdobrado em dois (cada um composto por duas dimensões) e 

eliminou-se o construto de normas societais. Esta nova estrutura empírica foi então 

utilizada na descrição e comparação do significado do trabalho para as categorias 

ocupacionais identificadas. 

Os resultados obtidos através dos grupos pesquisados não diferem muito das 

pesquisas anteriores e indicam a existência de diferenças e semelhanças no significado 

do trabalho: 

ψ Profissionais e gerentes: apresentam um padrão intrínseco de 

significado; 

ψ Trabalhadores administrativos e atendentes: contrastaram com o grupo 

acima devido a sua orientação extrínseca; 

ψ Técnicos de nível médio semi-especializados: exibiram um perfil no qual 

se sobressaiu a relevância da religião e não valorização da função 

instrumental. 

As categorias que mais valorizaram o fator econômico foram a dos "atendentes" e 

dos "gerentes". O que surpreendeu a autora foi o fato de as demais categorias não 

considerarem a função instrumental do trabalho como a mais importante. 

Em relação à diferenciação do significado do trabalho, constatou-se que para os 

trabalhadores brasilienses "fornecer salário" foi a principal função associada ao trabalho 

enquanto "obter status e prestígio" alcançou o menor número de pontos. Em segundo 
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lugar como função mais importante do trabalho (para os trabalhadores brasilienses) 

destacou-se a "possibilidade de auto-realização". 

Constatou-se, também, que fatores considerados importantes pelos gerentes são 

vistos como não relevantes para os trabalhadores semi-especializados e vice-versa, 

sendo estes grupos os que mais se diferenciam significativamente dos outros. 

Outra verificação foi que as áreas de vida "família" e "trabalho" foram avaliadas de 

forma semelhante pelas categorias, indicando que a relevância destas esferas 

independem do tipo de trabalho que o indivíduo realiza. 

Em suma, entre os resultados encontrados por Soares (1992) destacam-se três: 

ψ Diferenciação no processo de atribuição de significado ao trabalho de 

acordo com as categorias ocupacionais; 

ψ Percepção preponderante da função instrumental do trabalho, pois 

"fornecer salário" foi o resultado do trabalho considerado o mais 

importante; 

ψ Percepção de que os objetivos valorizados no trabalho e os resultados 

que se espera do mesmo são variáveis diferentes. 

Para Soares (1992) "ter um bom salário" é um fator necessário, mas não 

suficiente, indicando que as organizações devem atentar-se não apenas para a questão 

da remuneração, mas também para o enriquecimento do conteúdo do trabalho; e 

quanto ao significado do trabalho, este relaciona-se à percepção que o indivíduo tem de 

seu trabalho, de seus valores e daqueles percebidos como valores da organização, 

recomendando que as políticas de recursos humanos das organizações devem ser 

diferenciadas de acordo com as demandas de cada um dos segmentos de seu público 
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interno. 

O autor coloca que o trabalho é um tema amplo que vem sendo estudado segundo 

diversos enfoques e metodologias e que sua compreensão engloba a investigação a 

respeito do que é valorizado no trabalho, das funções desta atividade, das razões que 

levam os indivíduos a trabalhar, da importância desta atividade na vida das pessoas e 

das relações do trabalhador com a sociedade. 

 

4.2 - Envolvimento com o Trabalho  

 

BROOKE, P. P.; RUSSEL, D. W.; PRICE, J. L. Discriminant validation of measure 

of job satisfaction, job involvement, and job organizational commitment. Journal of 

Applied Psychology.  v. 73, n. 2, p. 139 – 145, 1988. 

 

Brooke, Russel e Price (1988) desenvolveram uma pesquisa com o propósito de 

mensurar/medir empiricamente os conceitos de satisfação com o trabalho, envolvimento 

com o trabalho e comprometimento organizacional e avaliar relações de outras 

variáveis referentes ao trabalho com estes três conceitos. 

Para realizarem sua pesquisa avaliaram empiricamente a validade discriminante 

das medidas utilizando dados coletados de uma amostra de 577 trabalhadores integrais 

de um Centro Médico com capacidade para 327 camas e administrado pelos veteranos. 

Como resultados de sua análise evidenciou-se que os respondentes estavam 

aptos para distinguir os seguintes construtos: 

1) Envolvimento com o trabalho: diz respeito ao grau em que os indivíduos 

estão absorvidos e preocupados com seu trabalho; 
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2) Satisfação com o trabalho:  grau em que os indivíduos gostam de seu 

trabalho; 

3) Comprometimento Organizacional: grau de apego ou lealdade que os 

trabalhadores sentem para com a sua organização empregadora. 

 

LODAHL, T. M.; Kejner, M. The definition and measurement of job involvement. 

Journal of Applied Psychology. , v. 49, n. 1, p. 24 – 33, 1965. 

 

Lodahl e Kejner (1965) desenvolveram uma pesquisa objetivando definir o 

envolvimento com o trabalho, desenvolver uma escala para medi-lo, recolher evidências 

sobre a confiabilidade e a validade da escala e aprender sobre  a natureza do 

envolvimento com o trabalho através de suas correlações com outras atitudes de 

trabalho. 

Os autores seguiram a escala técnica de discriminação de Edwards e de Kilpatrick 

(1948) para construírem a sua escala. 110 indicações potencialmente relacionadas ao 

envolvimento com o trabalho foram coletadas através de entrevistas, questionários já 

existentes, outros pesquisadores ou meramente inventados. Através da síntese dos 

dados obtidos (eliminado-se duplicações) a lista foi reduzida a 87 artigos, os quais 

foram preparados para então serem submetidos aos juizes, incluindo folha de rosto com 

as definições e exemplos de envolvimento com o trabalho. Tais instruções foram as 

seguintes: 

os seguintes artigos são comentários que pessoas fizeram 
ou provavelmente fizeram sobre seu trabalho. Gostaríamos 
que vocês julgassem cada comentário quanto ao grau de 
envolvimento com o trabalho expresso fazendo um círculo 
em torno do número mais apropriado abaixo de cada 
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comentário. Nesta escala, um “1” representa um grau muito 
baixo de envolvimento, e “11” representa o envolvimento 
com o trabalho bastante elevado , e o “6” representa um 
grau médio desenvolvimento com o trabalho (p. 26). 

 

Através de seus achados descreveram o envolvimento com o trabalho em 

termos de relacionamento entre desempenho e auto-estima, ou seja, o envolvimento 

com o trabalho significa o grau em que o desempenho de uma pessoa no trabalho afeta 

sua auto-estima A ligação com o trabalho se inicia durante a fase de socialização do 

indivíduo, quando lhes são transmitidos os valores sociais relativos ao trabalho, os 

quais se cristalizariam através das experiências no trabalho e passariam a influenciar 

diretamente a auto-estima do indivíduo. Enfatizam o envolvimento  como componente 

da auto-imagem (identificação pessoal com o trabalho), que seria uma função da 

diferença de personalidade individual (relacionada com a idade, locus de controle, força 

de necessidade de ordem superior, etc.). 

 

LOSCOCCO, K. A. The interplay of the personal and job characteristics in 

determining work commitment. Social Science Research. n. 19, p. 370 - 394.  

1989. 

 

Loscocco (1989) desenvolveu uma pesquisa examinando a interação das 

características pessoais e do trabalho como determinantes do comprometimento com o 

trabalho. 

Sua amostra compreendeu 4000 empregados da manufatura, da qual colheu os 

dados para chegar aos seus resultados 

O comprometimento do qual trata em seu trabalho foi extraído da teoria da 
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identidade e definido como a importância relativa do trabalho que a pessoa experimenta 

em si mesma, ou seja, quando uma pessoa não visualiza o trabalho como uma parte 

importante de si mesma, é porque o tipo de trabalho que desempenha não providencia 

uma identidade significativa na qual o individuo possa se sentir orgulhoso (satisfação 

com o trabalho). 

Analisados os dados obtidos, pôde-se compreender que diferentes categorias 

ocupacionais atribuem diferentes significados ao trabalho. 

Entre os autores pesquisados é consenso que não existe um conceito monolítico 

de significado do trabalho, sendo este um tema amplo, complexo e não esgotado, 

alternando de acordo com variáveis demográficas, dentre elas educação, idade, sexo, 

raça, bem como de acordo com a institucionalização do trabalho e sua relação com 

outros papéis da vida do indivíduo, os quais influenciam as pessoas na atribuição do 

significado do trabalho. 

Quanto aos resultados valorizados no trabalho a função econômica, ou 

instrumental, foi a mais valorizada pela maioria das pessoas pesquisadas, sendo que a 

possibilidade de auto-realização apareceu em segundo lugar, exceto nas pesquisas de 

Moraes (1986), onde os valores de inspiração humanista, cujas variáveis são 

satisfação, crescimento e auto-realização, apareceram em primeiro lugar.   

No que concerne ao envolvimento com o trabalho foi encontrado um número 

relativamente menor de autores, justificando a escassez de conteúdo relevantes a este 

construto no corpo desta monografia. 

As pesquisas encontradas que tecem sobre envolvimento com o trabalho foram 

três, realizadas por  Brooke, Russel e Price (1988), Lodahl e Kejner (1965) e Loscocco 

(1989), que descrevem o envolvimento com o trabalho respectivamente como: 
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ψ o grau com que os indivíduos estão absorvidos e preocupados com 

seu trabalho; 

ψ o grau em que o desempenho de uma pessoa em seu trabalho afeta 

sua auto-estima: a ligação com o trabalho se inicia durante a fase de 

socialização do indivíduo, quando lhe são transmitidos os valores 

sociais relativos ao trabalho, os quais se cristalizariam através das 

experiências no trabalho e passariam a influenciar diretamente a auto-

estima do indivíduo; e como sendo um componente da auto-imagem: 

identificação pessoal com o trabalho;  

ψ e o envolvimento (ou comprometimento) como dependente da 

satisfação com o trabalho: o comprometimento se dá à medida em 

que a pessoa visualiza o trabalho como uma parte integrante de si 

mesma, caso contrário o trabalho desempenhado não lhe 

proporcionaria uma identidade significativa na qual possa se sentir 

orgulhosa (satisfação com o trabalho). 

Observa-se que o envolvimento com o trabalho é um correlato da satisfação com 

o trabalho, pois segundo Brandão (1991, apud MORROW, 1983) os aspectos 

intrínsecos ao trabalho (identidade, variedade, autonomia, etc.) são fatores de 

satisfação, bem como os aspectos extrínsecos, como as remunerações em geral. 

 Portanto, seja esta satisfação relacionada aos valores intrínsecos ou extrínsecos 

do trabalho, sem ela dificilmente o indivíduo experienciará um envolvimento com o 

trabalho. 
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram objetivos desta monografia investigar na literatura especializada, estudos 

sobre o significado do trabalho e o envolvimento com o trabalho; levantar em base de 

dados nacionais e estrangeiras, livros, artigos, dissertações e teses sobre o construto 

envolvimento com o trabalho e significado do trabalho, no período de 1965 a 2004; e 

selecionar neste material, os trabalhos que tratam do significado do trabalho e do 

envolvimento com o trabalho. 

Na primeira etapa do desenvolvimento deste trabalho foram encontrados cinco 

autores principais: Bastos (1993), Bastos (1995), Morrow (1983), Mourão e Andrade 

(2001) e Siqueira e Gomide (2004). A partir destes foram encontrados outros materiais 

pertinentes ao cumprimento dos objetivos do referido trabalho, cujos autores são: 

Amaral (2001), Borges (1998), Brandão (1991), Brooke, Russel e Price (1988), 

Buchholz (1978), Harpaz (1998), Harman e Hormann (1992), Lodahl e Kejner (1965), 

Loscocco (1989), Moraes (1986), Mow (1987), Santos (1994), Silva (1996) e Soares 

(1992). 

Quanto ao significado do trabalho e aos resultados mais valorizados no trabalho 

partiu-se das pesquisas de Bastos (1995) e Mourão e Andrade (2001). A partir deste 

último, encontraram-se os seguintes autores decorrendo acerca do referido construto:  

Borges (1998), Buchholz (1978), Harpaz (1998), Moraes (1986), Mow (1987), Santos 

(1994), Silva (1996), Soares (1992). 

Em relação ao envolvimento com o trabalho utilizaram-se os autores Siqueira e 

Gomide (2004) e Morrow (1983), encontrando os seguintes autores: Amaral (2001), 
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Brandão (1991), Brooke, Russel e Price (1988),  Lodahl e Kejner (1965) e Loscocco 

(1989). 

A busca do material a partir dos autores principais pôde ser concretizada através 

do serviço de comutação bibliográfica (COMUT) oferecido pela biblioteca da 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 

Quanto ao significado do trabalho pôde-se observar que todas as pesquisas que 

constam nesta monografia (exceto a de Borges [1998]) foram subsidiadas, em sua 

grande parte, pelos estudos da Equipe MOW (1987), e uma pequena parte pelos 

estudos de Buchholz (1978). 

Buchholz (1978) criou uma tipologia constituída por cinco éticas do trabalho e as 

relacionou com variáveis demográficas (o que pode ser observado nas páginas 21-24). 

Moraes (1986) se baseou nas “éticas” propostas por Buchholz (1978) para realizar seu 

trabalho. 

A Equipe MOW (1987, apud MOURÃO e ANDRADE, 2001) pesquisou a definição 

empírica do significado do trabalho, considerando quatro dimensões: centralidade do 

trabalho (a importância do trabalho em relação às outras esferas da vida do indivíduo); 

objetivos valorizados no trabalho (extrínsecos ou intrínsecos); resultados esperados no 

trabalho (funções atribuídas ao trabalho, por exemplo: função instrumental); e normas 

societais (como os indivíduos se relacionam com as normas do grupo). 

Tais dimensões subsidiaram diversas outras pesquisas na área, dentre elas 

constam as dos seguintes autores: 

• Harpaz (1998); 

• Mourão e Andrade (2001); 
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• Santos (1994); 

• Silva (1996); 

• Soares (1992). 

De todos os autores pesquisados que tecem a respeito do significado do trabalho 

é consenso que este não possui um conceito monolítico, variando de acordo com as 

categorias ocupacionais, variáveis demográficas (idade, sexo, raça, região, 

escolaridade), socialização do indivíduo, relação do trabalho com as outras esferas da 

vida do indivíduo, valorização dos aspectos extrínsecos ou intrínsecos. Ou seja, o 

significado do trabalho é um domínio amplo e complexo, o qual varia de indivíduo para 

indivíduo e seu processo de significação depende de uma série de fatores e de como 

estes afetam ou não a subjetividade do indivíduo. 

Em relação aos resultados valorizados no trabalho constatou-se que sua função 

econômica é a mais valorizada, pois funciona como um instrumento através do qual os 

indivíduos podem adquirir outras coisas. A auto-realização apareceu em segundo lugar, 

sendo a organização vista como sua propiciadora. 

Quanto ao envolvimento com o trabalho pode-se concluir que este diz respeito ao 

grau com que os indivíduos estão absorvidos e preocupados com seu trabalho, bem 

como ao grau com que o desempenho de uma pessoa no trabalho afeta sua auto-

estima, sendo um componente da auto-imagem (identificação pessoal com o trabalho) e 

portanto, depende da satisfação do indivíduo com seu trabalho. Porém, pode flutuar no 

indivíduo através do tempo e de acordo com tarefas estabelecidas, bem como 

apresentar uma covariância com alguns traços de personalidade. 

Por ainda existir um campo aberto para novas pesquisas na área proposta por 
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esta monografia, justifica-se a importância deste levantamento e análise da literatura 

pela contribuição no que concerne ao conhecimento e entendimento a respeito de 

alguns dos diversos comportamentos que ocorrem e que são adquiridos nos ambientes 

de trabalho. 

Portanto, saber quais significados os trabalhadores atribuem ao trabalho é de 

suma importância para as organizações, pois desta forma estas poderão agir no sentido 

de promover a satisfação de seus funcionários com o trabalho, aumentando o 

envolvimento destes indivíduos, tendo trabalhadores mais comprometidos e satisfeitos, 

o que repercutirá numa maior produtividade, numa melhor performance e na redução 

dos índices de absenteísmo e rotatividade. 
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