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RESUMO 

A Escola das Relações Humanas teve origem através de estudos voltados a Ciência Sociais com 
foco na humanização e no desenvolvimento profissional, refletindo em colaboradores mais 
motivados e interessados no crescimento e ambiente organizacional. Portanto foi através de 
uma corrente administrativa que enfatiza pessoas, organizações informais e agentes existentes 
na organização que a Teoria das Relações Humanas se posiciona opondo se dessa forma a 
Teoria Clássica que focava apenas nas funções e a estrutura organizacional. Com isso, Elton 
Mayo nos anos de 1923 e 1926 conclui sua principal teoria, onde impulsionou a abordagem 
humanística através do desenvolvimento das Ciências Sociais em conjunto a Psicologia e a 
Psicologia do trabalho popularizando por considerar os fatores sociais um agente responsável 
pelo crescimento e desenvolvimento de atividades. Diante disso, o foco deste artigo está nos 
colaboradores, nas condições de trabalho, nas organizações pois com isso é possível aumentar 
a produção e a comunicação de forma que motive os demonstrando preocupação com a saúde 
e o ambiente organizacional. 
Palavras-chave: Administração, Relações Humanas, Teoria de Mayo, Ambiente 

Organizacional, Desenvolvimento Profissional.  

 

2. ABSTRACT 

The School of Human Relations originated through studies focused on Social Science with a 

focus on humanization and professional development, reflecting on more motivated employees 

interested in growth and organizational environment. Therefore, it was through an 

administrative current that emphasizes people, informal organizations and existing agents in 

the organization that the Theory of Human Relations is positioned, thus opposing the Classical 

Theory that focused only on the functions and the organizational structure. With this, Elton 

Mayo in the years 1923 and 1926 concludes his main theory, where he boosted the humanistic 

approach through the development of Social Sciences together with Psychology and Work 

Psychology, popularizing for considering social factors an agent responsible for the growth 

and development of activities. Therefore, the focus of this article is on employees, working 



 

conditions, organizations because with this it is possible to increase production and 

communication in a way that motivates them by showing concern for health and the 

organizational environment. 

Key-Words: Administration, Human Relations, Mayo Theory, Organizational Environment, 

Professional Development. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As relações humanas são a base para a construção das diversas interações que o 

indivíduo realiza ao desenvolver vínculos com outras pessoas, sendo assim de grande 

importância para sua formação individual, uma vez que o ser humano tem a necessidade de se 

comunicar e se relacionar. 

O filósofo grego Aristóteles (384 - 322 a.C.) defendia a ideia de que o homem é um ser 

social. Segundo o pensador: 

[...] não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém 
escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem 
é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Por isso, mesmo 
o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que 
são boas por natureza.1 

 

Portanto, a convivência com outros seres humanos é essencial para a espécie, que, por 

natureza, precisa viver em coletividade. Ao longo da vida, o indivíduo irá estabelecer relações 

com outras pessoas em diversas situações. Essas relações podem se estabelecer de maneira 

positiva, quando há harmonia, ou de maneira negativa, quando ocorrem conflitos. 

No ambiente organizacional, as relações humanas também estão presentes, visto que há 

interações entre os colaboradores a todo momento. Essas relações apresentam grande 

importância, pois, se as relações são positivas há um estado de motivação e produtividade, 

porém, se essas relações forem negativas a organização enfrentará uma série de problemas 

envolvendo seus colaboradores. 

Foi ao observar a ocorrência dessas situações conflituosas, em que os trabalhadores se 

mostravam fadigados e desmotivados, que Elton Mayo verificou a precisão de se atentar às 

necessidades que as pessoas apresentavam no ambiente de trabalho, a fim de propor uma 

Administração mais democrática. 

 
1 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Maria Aparecida de Oliveira Silva. São Paulo: Edipro, 2019 



 

Dessa forma, a partir de seus estudos, ele desenvolveu a Teoria das Relações Humanas, 

que defende a ideia de que os grupos que existem no ambiente de trabalho podem influenciar a 

produtividade e o desempenho do indivíduo, o que consequentemente também pode afetar a 

produção e a qualidade da organização. Essa teoria contribuiu para que a Administração 

deixasse de focar apenas na realização de tarefas e se tornasse mais humanizada, passando a 

considerar também a necessidade social dos trabalhadores. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A principal finalidade deste artigo é incrementar conhecimento na corrente 

administrativa, enfatizando as pessoas que na Teoria das Relações Humanas o foco primordial 

das entidades é analisar as organizações como uma associação de pessoas, levando em conta 

com uma ação grupal e desempenho no trabalho em equipe, com intuito de alcançar os 

resultados pretendidos. 

A problemática se dá pelo fato de que a capacidade humana dentro do âmbito coletivo 

não se desenvolveu, nem menos manteve um ritmo. Sendo assim, é necessário aplicar novas 

ideias através das relações humanas no trabalho, fazer com que os colaboradores se envolvam 

nas tomadas de decisões. Desta forma, o objetivo é apresentar a relevância funcionalidade da 

abordagem humanista nas demandas de gestão coorporativas. 

Assim, justifica-se a escolha deste tema, através desta abordagem é possível entender a 

importância das pessoas dentro das organizações. A Teoria das Relações Humanas faz com que 

as empresas se preocupem com as pessoas e com ambiente empresarial. 

 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho de iniciação cientifica foi realizado com dados quantitativos de natureza de 

pesquisa básica, com os objetivos descritivos, utilizando procedimentos técnicos de pesquisa 

bibliográfica de modo que observamos sobre o fenômeno das criptomoedas, onde podemos 

concluir a necessidade de compreender a sua importância. Marconi e Lakatos definem: “A 

pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados 

com o tema”. 



 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. Contexto Histórico – Crise de 1929 

O surgimento da Teorias das Relações Humanas está relacionado com as diversas 

consequências da crise econômica de 1929. No período que antecedeu a Crise de 1929, os 

Estados Unidos estavam enfrentando um momento de prosperidade econômica devido ao fim 

da Primeira Guerra Mundial, o que destacou a sua posição como a maior potência econômica 

do mundo, visto que grandes potências que se encontravam na Europa, como Inglaterra e 

Alemanha, estavam passando por um processo de recuperação pós-guerra. 

Dessa forma, o rápido crescimento da economia americana fez com que os Estados 

Unidos vivenciassem um momento de alta empregabilidade e rápida expansão industrial, o que, 

consequentemente, levou a população a um consumismo descontrolado. Durante essa “onda de 

entusiasmo”, a população passou a investir, comprando ações na bolsa de Nova Iorque com o 

objetivo de que elas se valorizassem, para que fosse possível revendê-las em seguida, o que 

fazia com que os valores das bolsas aumentassem significativamente, já que havia muitos 

compradores. 

Esse processo de compra e revenda fez com que os investimentos se tornassem cada vez 

mais frequentes, criando um falso cenário de prosperidade econômica que acabou com a quebra 

da bolsa de valores. Assim, em outubro de 1929, grande parte dos investidores decidiu colocar 

suas ações a venda, o que gerou uma desvalorização e resultou na quebra da Bolsa de Valores 

de Nova Iorque. Com o fim do período de prosperidade, a crise atingiu todo o país, causando o 

desemprego e a falência de diversas empresas. 

Por consequência do cenário caótico causado pela Grande Depressão, os empresários 

americanos passaram a se questionar a respeito das causas da crise e opor-se às teorias que eram 

aceitas até então, onde o trabalhador era tratado de forma simples e mecânica. Essa nova 

perspectiva em relação ao trabalho contribuiu com o desenvolvimento da Teoria das Relações 

Humanas, que buscava compreender as emoções e as motivações dos trabalhadores, além de 

apresentar novas ideias que auxiliaram na recuperação das empresas afetadas pela crise. Dessa 

maneira, o trabalho passou a ser visto de outra forma e a Teoria Clássica, que buscava pela 

máxima eficiência, foi substituída pela Teoria das Relações Humanas, que busca estudar o 

comportamento do trabalhador no ambiente organizacional. 



 

4.2. A Teoria das Relações Humanas de Elton Mayo 

A Teoria das Relações Humanas posteriormente chamada de Escola das Relações 

Humanas surgiu principalmente pela necessidade de incluir a humanização no ambiente 

organizacional. Portanto, está teoria enfatiza uma administração que vai além de priorizar 

apenas a estrutura organizacional e econômico, visto que, a Teoria Clássica foca apenas nesses 

aspectos, dessa forma, este estudo enfatiza principalmente as pessoas e os grupos informais. 

Ao enfatizar as necessidades sociais, o movimento das relações humanas 
avançou além da abordagem clássica, que tratava a produtividade quase 
exclusivamente como um problema de engenharia.2 

 

O professor e psicólogo Elton Mayo por sua vez se destaca nesta corrente nos anos de 

1923 e 1926 quando realizou uma de suas principais pesquisas que se popularizou-se como 

Hawthorne considerando importante os fatores sociais que poderiam influenciar no 

desenvolvimento de atividades no ambiente organizacional. Com isso, foi possível perceber 

que o desempenho das pessoas não depende apenas dos métodos de trabalho, mas sim dos 

fatores emocionais, comportamentais e psicológico. Portanto, pode ser vista do ponto de vista 

de um sistema social. 

Desta forma, Del Fiaco (2006) afirma, que a Escola das Relações Humanas surgiu com 

a conclusão da Experiência de Hawthorne. Deste modo, o desenvolvimento e a organização 

industrial tornam a considerar a função econômica e social como destaque. Ademais, está 

funcionalidade é uma forma que pode ser facilmente vista, tornando a inserção e a relação entre 

seus membros formando assim a essência da existência das organizações. 

Silva (1997) por sua vez afirma que, Mayo conduziu a Experiência de Hawthorne que 

foi relativo à produtividade e condições físicas no meio da organização, pois segundo sua tese, 

quanto maior fosse a iluminação maior seria a produtividade do trabalhador. Sendo assim, pode 

se concluir que quando a iluminação era mais intensa, os trabalhadores produziam mais, no 

contrário, produziam menos pois os fatores fisiológicos influenciam no empenho 

consequentemente na produção. 

Portanto a Teoria das Relações Humanas destaca a importância de conciliar e 

harmonizar funções econômicas, organizacionais com a função social, pois assim os aspectos 

emocionais conciliam com o comportamento dentro da organização. 

 
2   STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração. 5ª Ed. LTC, Rio de Janeiro: 1999 



 

4.3. A Experiência de Hawthorne 

O experimento foi criado por Elton Mayo, em conjunto com os colaboradores, e 

incrementou em xeque a Teoria Clássica da Administração, mecanicista e rígida. Mayo tornou-

se o pioneiro da escola da Teoria das Relações Humanas, que foi onde surgiu a necessidade de 

se valorizar a Administração. 

No período de 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas determinou dar abertura a uma 

exploração na fábrica de Hawthorne da Western Electric Company, o executor pela produção 

de equipamentos e componentes de telefone. O propósito era pesquisar a correspondência entre 

a iluminação dos espaços de trabalhos e a eficiência das operárias, medida pela produção obtida. 

A experiência se planejou para quatro fases. Na primeira tratou-se em analisar dois 

grupos de operárias para executas as mesmas funções sob as mesmas condições de trabalho: o 

primeiro possuía iluminação variável e o segundo grupo tinha iluminação constante. Os 

observadores não se depararam com a relação de iluminação e produtividade, e sim a presença 

de uma variável psicológica. Sendo assim, naquele momento concluíram que o agente causador 

psicológico lesionava a eficiência das operárias, mediante de considerar isto desfavorável, 

arriscaram isolar o fator do experimento. 

Na segunda fase, o conjunto de grupo possuía seis moças, cujo cinco colocavam o 

equipamento e a sexta era responsável por proporcionar as peças indispensáveis ao trabalho. O 

segundo dependia de um contador de peças que marcava a produção. A averiguação com o 

primeiro grupo foi subdividida em doze fases e observou que as moças não temiam a supervisão 

por considerarem branda, ao contrário do grupo dois; no ambiente amigável aumentava a 

satisfação no trabalho; apresentaram metas comuns como aumentar a produtividade. 

Na terceira fase, os examinadores acabaram de analisar as condições físicas e 

privilegiariam as relações humanas no ambiente empresarial. No ano de 1928, houve a 

inauguração de um programa que tinha como objetivo avaliar sugestões e entender melhor os 

sentimentos dos colaboradores no trabalho, e em 1931, todos já tinham abertura para falar 

livremente. 

A quarta fase, se resumia-se na observação da organização informal das operárias e o 

sistema de pagamento foi organizado de acordo com a produção de cada grupo. Foi constatado 

uma espécie de solidariedade grupal. Chegou a ser estudado todas as relações entre a 

organização criada pelas próprias funcionárias e a formal da fábrica. 



 

Por fim, a experiência de Hawthorne concluiu-se que, o grau de produção é definido 

pela capacidade social do empregador e não fisiológico, a sabedoria das relações humanas nos 

permite transformar uma atmosfera sadia e leve com os funcionários. Portanto, o destaque 

passou a ser dadas às pessoas que se destacam ou trabalha nas organizações e não mais na tarefa 

da cultura organizacional, isto foi possível devido ao desenvolvimento das ciências humanas, 

principalmente a Psicologia do Trabalho. 

 

4.4. Behaviorismo no Ambiente Organizacional 

O termo veio do americano Jhon B. Watson depois de um artigo publicado em 1913 

com o título “Psicologia: como os behavioristas a veem”. Sendo assim, Watson ficou conhecido 

como o pai do Behaviorismo. 

Watson sempre focou no papel do ambiente, tendo uma frase que dizia o seguinte:  

Deem-me uma dúzia de crianças saudáveis e bem formadas e meu mundo 
específico para criá-las, e eu me comprometo a escolher uma delas ao acaso e 
treiná-la para que chegue a ser qualquer tipo de especialista que escolher: 
médico, advogado, artista, comerciante, e inclusive mendigo ou ladrão, sem 
levar nem um pouco em conta seus talentos, capacidades, tendências, 
habilidades, vocação ou a raça de seus antepassados.3  

Behavior significa “Comportamento”, onde o termo para os behavioristas entende-se 

como forma de interação dentre a pessoa e o ambiente, as ações do indivíduo (suas respostas) 

de acordo com o ambiente organizacional (os estímulos). Onde maior o estímulo, maior a 

probabilidade de respostas. 

Por exemplo: Existe um colaborador que não possui nenhum estímulo, mas ainda assim 

não deixa de realizar suas tarefas, prepara relatórios, não falta, não se atrasa ao serviço, sempre 

disposto a ajuda dentro da organização e participativo. Mas, este colaborador não tem aumento 

no seu salário, não recebe bônus por seus feitos e nem mesmo “parabéns” ou “obrigado de seu 

superior. É importante reforçarmos essas ações positivamente, pois quando reforçamos suas 

ações, estamos aumentando a probabilidade do comportamento se repetir. Mas, esse 

colaborador não está sendo reforçado positivamente, portanto a tendencia é cada vez mais ele 

desanimar. Uma das críticas ao Behaviorismo é quando para de reforçar, pois nem todas as 

pessoas podem reforçar durante 24 horas.  

 
3 WATSON, Jhon B. Behaviorismo. Ed. rev. Nova York: Norton, 1930. P. 104 



 

Assim, surge a importância de estimular, treinar, mostrar que o ambiente organizacional 

pode ser agradável quando deixamos o ambiente calmo, bom cheiro, bom atendimento, assim 

o ambiente tende a ser cada vez melhor. Isso é o que o Behaviorismo defende e o que é preciso 

para que os colaboradores cresçam, tanto como profissionais quanto como pessoas. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

À vista das informações obtidas a respeito da aplicação da Teoria das Relações Humanas 

e a sua relação com a administração de empresas, é possível constatar que, ao implantar a teoria 

proposta por Elton Mayo dentro do ambiente organizacional, os colaboradores tendem a se 

sentirem mais motivados, visto que a teoria, ao contrário da Teoria da Escola Clássica que 

focava na divisão do trabalho e na produção, busca compreender o comportamento social dos 

trabalhadores através de novas perspectivas, abordando as necessidades psicológicas e sociais 

que exercem grande influência nos aspectos motivacionais, assim, ao aplicar as ideias 

defendidas pela teoria de Mayo na empresa nota-se que os colaboradores são muito mais 

dispostos e produtivos, contribuindo de forma positiva para que a empresa se desenvolva e 

apresente bons resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a Administração tenha muitas teorias que falam acerca da motivação do 

comportamento humano no ambiente organizacional, perdurasse uma complexidade pois cabe 

aos líderes e gestores desenvolverem uma forma que não prejudique o colaborador e a empresa. 

Para que possa atingir a valorização dentro da organização, estes líderes precisam rever atitudes 

com sua equipe, para que esta possa alcançar metas e objetivos, fazendo com que a organização 

tenha o seu diferencial competitivo dentro de seu segmento.  

Com a elaboração desse artigo, foi possível compreender que a Teoria das Relações 

Humanas se trata de uma importante ferramenta administrativa para que as atividades possam 

ocorrem com muito desempenho, quebrar paradigmas acerca das abordagens clássicas e 

contribuir para a Motivação, Liderança, Grupos e a valorização do funcionário no seu ambiente 

organizacional. 



 

Deste modo, deve se considerar que é necessário propor novas ideias dentro do visando 

o crescimento organizacional e profissional de seus colaboradores que fazem parte do sucesso 

da organização.  
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