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RESUMO 

A teoria das representações sociais fornece conceitos que permitem visibilizar 
fenômenos psicossociais subjacentes ao trabalho. No turismo, a produção científica 
sobre os trabalhadores é incipiente e carece de aproximações múltiplas, 
especialmente as não condicionadas aos interesses mercadológicos, já abundantes 
na literatura. Este estudo buscou estabelecer uma relação entre o aporte das 
representações sociais, mais especificamente a partir da abordagem estrutural, e os 
trabalhadores da hotelaria. Na referida abordagem, concebe-se a organização do 
conteúdo das representações sociais em um núcleo central e sistema periférico. O 
objetivo geral desta pesquisa foi apreender o conteúdo e organização das 
representações sociais de um grupo de trabalhadores de hotéis em torno de seu 
trabalho. A opção metodológica recaiu sobre a pesquisa qualitativa descritiva com o 
aporte teórico da pesquisa bibliográfica e com respaldo da pesquisa empírica. Para 
empreender esta última delimitou-se como sujeitos produtores das representações 
sociais os trabalhadores de hotéis na cidade do Rio de Janeiro. Empregou-se em um 
questionário a Técnica de Associação Livre de Palavras, de modo a identificar os 
elementos constitutivos das representações, bem como sua organização. A partir das 
respostas válidas de 203 trabalhadores, empreendeu-se a análise prototípica e de 
similitude das representações. Também foram conduzidas 9 entrevistas virtuais em 
profundidade, de modo a esmiuçar o universo de compreensão das evocações dos 
trabalhadores e os significados atribuídos ao trabalho em hotéis. Lançou-se mão da 
análise temática para analisar as narrativas dos sujeitos de forma articulada às 
evocações centrais e periféricas apresentadas. Os resultados sugerem que trabalhar 
em hotéis é uma experiência permeada por desafios relacionados à convivência com 
colegas e hóspedes, à intensidade e à extensão das jornadas de trabalho. As 
representações são marcadas por um núcleo coerente e um sistema periférico repleto 
de elementos ambivalentes, como: cansativo e estressante, mas prazeroso e divertido 
– despontando a dialogicidade como primazia dessa concepção ambígua. Ademais, 
o verbo servir manifesta sua centralidade de forma contundente e sua abrangência 
polissêmica. 

Palavras-chave: Representações sociais. Trabalho. Trabalhadores. Hotelaria. Rio 
de Janeiro. 

 

  



 

ABSTRACT 

Social representations theory provides concepts that allow the visualization of 
psychosocial phenomena underlying work. In tourism, scientific production on workers 
is incipient and lacks multiple approaches, especially those not conditioned to market 
interests, which are already abundant in the literature. This study sought to establish a 
relationship between social representations theory, more specifically from the 
structural approach, and hotel workers. In this approach, social representations are 
conceived in a central nucleus and a peripheral system. This research aimed to 
apprehend the content and organization of a group of hotel workers about their work. 
Qualitative descriptive research was carried out with the theoretical contribution of 
bibliographic research and supported by empirical research. Hotel workers in Rio de 
Janeiro were defined as the producers of social representations. The Free Word 
Association Technique was used to identify the constituent elements of the 
representations and their organization. From the valid responses of 203 workers, a 
prototype and similarity analysis of the representations were undertaken. Nine in-depth 
virtual interviews were also conducted to examine the understanding of evocations and 
the meanings attributed to hotels' work. Thematic analysis was used to analyze the 
subjects' narratives articulated with the central and peripheral evocations. The results 
suggest that working in hotels is an experience permeated by challenges related to 
living with colleagues and guests and the intensity and length of working hours. The 
representations are marked by a coherent core and a peripheral system full of 
ambivalent elements, such as: tiring and stressful, but pleasurable and fun - with 
dialogicality emerging as the primacy of this ambiguous conception. Also, the verb 
“serve” strikingly expresses its centrality with a polysemic scope. 
 
Keywords: Social representations. Work. Workers. Hospitality. Rio de Janeiro. 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 

CAPÍTULO 1 - EM BUSCA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ........................... 16 

1.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: TRAJETÓRIA DE UM FENÔMENO ............. 16 

1.2.1 Ancoragem e objetivação ....................................................................... 24 

1.3 PARADIGMAS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS .................. 28 

1.3.1 Abordagem estrutural ............................................................................. 30 

1.4 METODOLOGIAS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ................................... 33 

CAPÍTULO 2 – DOS CAMINHOS AOS ENCONTROS: REPRESENTAÇÕES NAS 

PALAVRAS ESCRITAS............................................................................................ 36 

2.1 REFORÇANDO CUIDADOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ......................... 37 

2.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA .................................................................... 38 

2.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ................................................................... 40 

2.4 REPRESENTAÇÕES DE HOTELEIROS SOBRE SEU TRABALHO ............... 42 

2.4.1 Caracterização da amostra ..................................................................... 42 

2.4.2 Representações sociais: prototipação e similitude .............................. 44 

CAPÍTULO 3: NO ENCONTRO DA ESCUTA: REPRESENTAÇÕES NAS 

NARRATIVAS DOS TRABALHADORES ................................................................. 53 

3.1 “TRABALHAR NA HOTELARIA NÃO É PRA QUALQUER UM”: SENTIDOS DO 

DESAFIADOR, DEDICAÇÃO E DINÂMICO .......................................................... 57 

3.2 “VIVER PARA SERVIR”: AMAR, CUIDAR E HOSPITALIDADE? .................... 64 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 72 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 76 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ............................................................................. 82 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA .......................................................... 83 

APÊNDICE C – DICIONÁRIO DAS EVOCAÇÕES .................................................. 84 

 

 

 



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

O dinamismo e a complexidade inerentes ao fenômeno turístico o tornam um 

objeto em constante formação, cujos elementos essenciais transcendem a oferta e 

demanda turística e incluem o tempo, o espaço, os deslocamentos, a atividade 

econômica, o lazer e a hospitalidade (BENI; MOESCH, 2017). Devido a sua natureza 

transversal, acomoda diferentes atores públicos e privados e se permite abordar por 

diferentes perspectivas teóricas. Na literatura científica, encontram-se de forma 

amplamente difundida investigações cujo interesse reside no comportamento-ação de 

turistas, agentes de mercado, setor público e comunidades locais. Em contraste, 

trabalhadores de atividades características do turismo gozam de atenção 

relativamente incipiente na academia brasileira (FRATUCCI, 2008) e internacional 

(BAUM et al, 2016). 

Ladkin (2011) atribui essa incipiência nas publicações à complexidade do 

trabalho no turismo como um objeto de pesquisa atravessado por variáveis tão 

múltiplas quanto o próprio fenômeno do turismo. No entanto, apesar de incipiente, a 

produção científica existente sobre trabalho no turismo privilegia de forma clara 

problemas relacionados à gestão de recursos humanos (BAUM et al, 2016), amiúde 

aspectos quantificáveis da produção, satisfação, estresse, absenteísmo, esgotamento 

profissional, trabalho emocional e outras variáveis manipuláveis estatisticamente, com 

o fim de promover ações que diminuam fatores deletérios à produção e maximizem a 

produtividade de quem trabalha. 

Outro fator que se sobressai na literatura científica internacional é que os 

trabalhadores de hotéis são frequentemente alvo de estudo (BAUM et al, 2016). Pode-

se conjecturar que a atenção dos pesquisadores é atraída pela facilidade de delinear 

quem trabalha em hotéis, equipamento consumido, sobretudo, por turistas e pelo 

interesse de empresários do setor em melhorar o desempenho de seus funcionários, 

via programas de qualidade de vida no trabalho e outros paliativos, que não fazem 

parte do escopo deste estudo. 

Ao tratarem especificamente da literatura especializada em trabalhadores de 

hotéis, Borralha et al (2016) demonstram o predomínio da satisfação, estresse e 

exaustão emocional no trabalho como principais variáveis tratadas em estudos. Isso 

evidencia um interesse restrito aos aspectos utilitários e gestionários do trabalho, 

atrelados ao desejo de minimizar erros, maximizar a produtividade e subsequente 
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lucratividade (LADKIN, 2011). Além dessas perspectivas, há também estudos 

voltados à identificação e crítica às práticas de gestão exploratórias e condições 

precarizadas do trabalho no setor, expressos por longas e extensas jornadas de 

trabalho, salários relativamente baixos, trabalho temporário e fragilidade sindical 

(BAUM; HAI, 2019). 

 Sobretudo na década de 2010, emergem publicações no Brasil e no mundo 

com orientações teórico-epistemológicas críticas, interessadas na saúde dos 

trabalhadores e trabalhadoras1, no adoecimento, na precarização do trabalho e da 

vida de quem trabalha, nos conflitos entre trabalho e lazer, nas vivências de 

sofrimento, humilhação, assédio sexual e moral e, até mesmo, na incidência de casos 

de trabalho análogo à escravidão em hotéis.  

 A despeito dos méritos das pesquisas que se apoiam em modelos estatísticos 

sofisticados e visam resolver problemas de ordem prática nas organizações 

hoteleiras, tais aspectos não se constituem objetivo desta pesquisa. Por outro lado, 

evitou-se aderir a categorias cujos pontos de partida já pressuponham a existência de 

precariedade, ou assédio, ou sofrimento patogênico, ou tantos outros fenômenos 

reconhecidamente emaranhados à ética neoliberal e ao modelo de produção 

capitalista. Essas são investigações que vêm abalando as estruturas e pressupostos 

positivistas, em tentativas progressivas de reconhecer problemas sociais e reunir 

esforços para luta e transformação social. 

 A título de exemplo, artigos e notas de pesquisa publicados no Dossiê Temático 

do Seminário Virtual Perspectivas Críticas sobre Trabalho no Turismo – na Revista 

Turismo: Estudos e Práticas – possivelmente ostentam o que Souza Santos (1996) 

denomina de interrogações poderosas, aquelas que questionam o paradigma 

dominante e criam o que o autor chama de “imagens desestabilizadoras”. As imagens 

desestabilizadoras mobilizam o ser humano frente ao sofrimento, às humilhações e 

opressões, catalisando a revolta frente a essas realidades, frequentemente 

naturalizadas e banalizadas no cotidiano.  

 
1 Apesar de a norma culta da língua portuguesa determinar o masculino como plural de ambos os 

gêneros, optamos por redigir “trabalhadores e trabalhadoras” na referida frase por compreendermos 
que o trabalho é marcado por condicionantes de gênero, raça e classe social e, portanto, as 
experiências de trabalho de mulheres diferem-se com frequência das vivências dos homens. Doravante 
no texto, salvo indicação contrária, usaremos “trabalhadores” para nos referirmos aos homens e 
mulheres que trabalham. 



10 

 

Encontrou-se na teoria das representações sociais conceitos e possibilidades 

que permitem o desvelamento de fenômenos psicossociais subjacentes ao 

trabalho e seus sentidos, às comunicações no e sobre o hotel e às práticas cotidianas 

em hotéis. Até o início do milênio, as representações sociais figuravam como um 

domínio relativamente pouco explorado pelas pesquisas no turismo (BARRETTO, 

2003). Apesar de não explicitar o que compreende por representação social, Barretto 

(2003) já apresentava no evento de sua publicação, pistas para a necessidade do 

estudo e compreensão das representações, especialmente quando essas são 

produzidas por trabalhadores e/ou residentes pouco favoráveis ao turismo. 

Os fenômenos representacionais carregam consigo uma polissemia decorrente 

das distintas influências epistemológicas que configuram e da assimilação de seus 

conceitos por diferentes campos do conhecimento. Jovchelovitch (2011), em uma 

arqueologia não exaustiva das fontes intelectuais que condicionaram o pensamento 

de Serge Moscovici, salienta a influência que Durkheim, Lévy-Bruhl, Piaget, Vygostky 

e Freud exerceram sobre a reformulação do conceito de representações. Após a 

publicação da obra inaugural dessa escola teórica, Psicanálise, sua imagem e seu 

som, no decorrer das últimas décadas, o conceito passa a ultrapassar as barreiras da 

Psicologia Social e se expande também para a Educação, Ciências da Saúde 

Coletiva, Administração e, timidamente, figura em estudos no Turismo. 

O que são representações sociais? Há muitas formas de responder a essa 

pergunta, e o capítulo um desta monografia devota-se a um esboço do que se 

compreende por representações sociais, suas manifestações no cotidiano e formas 

de apreensão. Por ora, recorre-se ao autor que primeiramente ocupou-se da descrição 

do fenômeno e da articulação da teoria: representações sociais são formas de 

conhecimento que orientam comportamentos e comunicações de grupos sociais 

(MOSCOVICI, 1961/19762). Em outras palavras, Jovchelovitch (2011, p. 87) as 

considera como: “um conjunto de regularidades empíricas compreendendo as ideias, 

os valores e as práticas de comunidades humanas sobre objetos sociais específicos, 

 
2 Os anos referem-se às datas de publicação da primeira e segunda edição do livro, respectivamente. 

Neste trabalho, consultou-se a tradução da edição de 1976, revista por Moscovici e publicada pela 
Editora Vozes em 2012. Optou-se por manter as citações posteriores com os dois anos para não 
permitir que o leitor se esqueça do momento histórico em que foi produzida e revisada, em comparação 
com seus desdobramentos. Abric publica sua tese de doutoramento sobre representações sociais em 
1976 e Jodelet, outra autora importante, publica seu livro sobre as representações sociais da loucura 
em 1989. 
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bem como sobre os processos sociais e comunicativos que os produzem e 

reproduzem”. 

Representações sociais são mais do que apenas opiniões ou valores, são 

formas de conhecer, compreender e construir realidades, sempre direcionadas a 

algum objeto de interesse coletivo. À medida que são “conhecimento do mundo”, 

compõem um “sistema de interpretação deste mundo” (JODELET, 2017). São 

marcadas e apreendidas a partir de suas dimensões cognitivas, afetivas e discursivas, 

privilegiadas alternativamente em diferentes pesquisas (SÁ, 1996). 

É possível reconhecê-las em suas manifestações espontâneas em contexto 

orgânico no cotidiano, o que exige empreender procedimento etnográficos, 

observações diretas e entrevistas abertas com os agentes produtores das 

representações (JODELET, 2015). Por outro lado, também podem ser estudadas a 

partir de grupos taxonômicos, isto é, grupos que compartilham de características 

semelhantes, apesar de não experimentarem uma realidade no mesmo espaço.  

Moscovici (1961/1976) é taxativo: representações sociais são sempre 

representações de alguém sobre algo, objetos que possuem relevância e significado 

para as pessoas. No evento de sua pesquisa de doutoramento, Moscovici investiga 

como diferentes grupos populacionais assimilam conceitos e noções provenientes da 

teoria psicanalítica e passam a elaborar suas próprias “teorias” do senso comum sobre 

a psicanálise. A partir de seu campo empírico, Moscovici (1961/1976) pode 

desenvolver uma tese sobre o processo como essas representações são construídas 

(via ancoragem e objetificação) e outros processos psicossociais e cognitivos como 

hipóteses. Suas hipóteses e pressuposições “descansam” por 15 anos, até a 

publicação da segunda edição de seu livro, quando suas ideias passam a se difundir 

na psicologia social da época. 

Não obstante, cabe notar que Moscovici (1961/1976) deparou-se com os 

fenômenos representativos a partir de seu campo, teorizando e articulando conceitos 

de base empírica. No desenvolver desse novo campo de estudos, acontece o oposto: 

parte-se do referencial teórico das representações sociais em sua busca nas 

realidades socialmente construídas. No entanto, isso deve ser feito com cautela. No 

Brasil, alguns autores (SÁ, 1998; ALVES-MAZZOTTI, 2005) propuseram o seguinte 

problema: há representação social para tudo? Como garantir que a população 

estudada efetivamente possui representações sobre determinado objeto?  
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Uma orientação básica é tentar certificar-se de que o grupo efetivamente 

produz representações acerca do objeto investigado, para que não se adentre o 

campo de pesquisa apenas para concluir que os sujeitos, na verdade, não possuem 

uma representação minimamente estruturada (SÁ, 1998). O referido autor sugere 

driblar essa incerteza a partir de uma experiência prévia com o fenômeno que se 

pretende contatar, além de uma familiarização extensiva com a literatura pertinente 

ao problema investigado. 

 No caso desta pesquisa, não seria conveniente, por exemplo, investigar as 

representações sociais sobre a loucura ou sobre a amamentação em espaços 

públicos, a partir da ótica dos trabalhadores da hotelaria, visto não haver razões que 

justifiquem uma íntima relação entre esses sujeitos e objetos. Por sua vez, pode-se 

supor que os hoteleiros produzem representações sobre seu trabalho, considerando 

que este permeia seus cotidianos e serve de alicerce identitário para os trabalhadores. 

 Aqui começa a se delinear o objeto de estudo desta monografia: o trabalho na 

hotelaria e suas representações sociais ou, melhor dizendo, as representações sociais 

do trabalho na hotelaria produzidas pelos trabalhadores. Qual é a diferença entre as 

duas formulações? A primeira exigiria empreender um estudo sobre o trabalho na 

hotelaria, o que implicaria no reconhecimento dos aspectos objetivos e subjetivos dos 

procedimentos e processos que compõem suas formas de trabalho, uma amálgama 

das condições, organização e gestão do trabalho. Por outro lado, estudar as 

representações sociais do trabalho em hotéis envolve suspender por um momento o 

trabalho em hotéis em seus aspectos técnicos, conforme seria estudado em 

disciplinas de nível técnico e superior, para abordar as representações sociais em si 

mesmas e o que as pessoas elaboram e significam socialmente de seu trabalho. Eis 

o objeto da presente investigação: a construção social do trabalho em hotéis via 

representações sociais de seus trabalhadores. 

Que elementos conduziram à assunção (ou suposição) da existência de 

representações sobre o trabalho em hotéis? A experiência primeira, a literatura 

especializada e as comunicações e interações virtuais. Em 2016, ano das Olimpíadas, 

realizo3 um estágio supervisionado no setor de recepção de um hotel de luxo. As 

comunicações entre trabalhadores e as verbalizações sobre suas experiências 

 
3 Permito-me, brevemente, usar a primeira pessoa como memorial descritivo que contribuiu para a 

construção do objeto de pesquisa. Em toda monografia, com exceção deste trecho, uso a terceira 
pessoa do singular. 
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passam a me intrigar, especialmente no que se referia às sensações de 

desvalorização, desqualificação, que vieram a se traduzir em um Trabalho de 

Conclusão de Curso sobre vivências de prazer e sofrimento de estagiários em hotéis. 

No entanto, a dinâmica prazer-sofrimento é apenas uma das dimensões 

passíveis de compreensão-interpretação da rede de comunicações e significados 

complexa sobre o trabalho, que é marcada pelas trajetórias pessoais e profissionais 

dos trabalhadores e suas práticas do cotidiano, e contribuem para a construção de 

suas representações sociais. De forma assistemática e intuitiva, esses elementos 

foram vivenciados na experiência de estagiário e trabalhador do hotel, o que contribui 

para a configuração das primeiras pistas para o fenômeno representativo. 

Soma-se a isso a observação das redes sociais virtuais, Facebook, Twitter e 

Instagram, por exemplo, fornecedoras de mais pistas e trilhas úteis na identificação 

das representações sociais. A página no Facebook “Escravos da Hotelaria” foi 

especialmente útil na construção do objeto de pesquisa deste estudo, pois apresenta 

elementos da construção de sentidos sobre diferentes aspectos do trabalho no setor 

a partir de metáforas, piadas, memes e depoimentos anônimos. Além da consulta à 

própria página no Facebook, Silva (2016) e Silva et al (2017) foram referências que 

inspiraram e encorajaram a construção deste objeto de pesquisa, graças a sua análise 

das práticas discursivas nas interações virtuais entre trabalhadores da hotelaria. 

Havendo traçado o caminho percorrido para a construção do objeto, deve-se 

fazer breve menção à gama de possibilidades de tratamento das representações 

sociais antes de apresentar os objetivos desta pesquisa. Os fenômenos 

representacionais podem ser apreendidos de múltiplas formas, o que determina o 

horizonte teórico-empírico e metodológico das pesquisas. Nesse contexto 

multifacetado, encontram-se diferentes abordagens, dotadas de alguma liberdade 

epistemológica, mas amparadas pela metateoria moscoviciana. A abordagem 

estrutural, por exemplo, prioriza a compreensão da organização dos elementos 

representacionais, assim como suas estruturas, isto é, como os elementos cognitivos 

das representações se conectam (WALCHEKE; WOLTER, 2011). Foi a tese de 

doutoramento de Jean-Claude Abric, em 1976, que marcou sua inauguração a partir 

da elaboração da hipótese da existência de um núcleo central para as representações. 

Ela surge como desdobramento da tese proposta por Moscovici (1961/1976), dando 

ênfase no aspecto cognitivo constitutivo das representações em suas concatenações 

com a prerrogativa social.  
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De Rosa (2017, 2018) identifica a coexistência da abordagem estrutural com 

diversas outras, como a processual, a etnográfica, dialógica, narrativa, societal e de 

modelagens. Cada uma delas tende a privilegiar algum aspecto do complexo 

fenômeno representativo. Há, não obstante, tentativas de aproximação das distâncias 

entre cada abordagem cultivadas nas dezenas de eventos nacionais e internacionais 

sobre a teoria das representações sociais. Jovchelovitch (2020), por exemplo, propõe 

uma possibilidade de leitura narrativa e dialógica do sistema central proposto por 

Abric. Com autonomia para adaptações e ajustes, a autora preenche as sendas de 

uma teoria que privilegia os aspectos cognitivos e abordagens que enfatizam os 

contextos de produção das representações. Cada uma delas carregando ao menos 

duas décadas de pesquisa, diálogo e demonstrações empíricas. 

Havendo circunscrito os contextos teóricos antecedentes desta pesquisa, 

apresenta-se um estudo calcado em duas justificativas. A primeira é a urgência de se 

considerar os trabalhadores da hotelaria e, por conseguinte do turismo, como agentes 

sociais substanciais do fenômeno-atividade turísticos, que contribuem para sua 

produção/reprodução e carecem de visibilidade acadêmica. Em segundo lugar, é 

necessária a adoção de um posicionamento teórico-metodológico que favoreça o 

desvelamento das formas de pensar e representar o trabalho em hotéis a partir da 

perspectiva dos próprios trabalhadores, possibilidade encontrada na teoria das 

representações sociais. O entrelaçamento dessas duas prerrogativas conduz ao 

objetivo geral desta pesquisa: apreender o conteúdo e organização das 

representações de um grupo de trabalhadores de hotéis em torno de seu trabalho. A 

partir desse objetivo geral constituíram-se os objetivos específicos:  

a) Fornecer as bases que sustentam a teoria das representações sociais, 

apresentando brevemente seu contexto de desenvolvimento, conceitos e 

principais abordagens; 

b) Identificar os elementos centrais e periféricos das representações sociais 

de um grupo de trabalhadores de hotéis sobre seu trabalho; 

c) Verificar como as narrativas de trabalhadores de diferentes departamentos 

de hotéis se relacionam com o núcleo central e periférico encontrados.  

A opção metodológica recaiu sobre a pesquisa qualitativa descritiva com o 

aporte teórico da pesquisa bibliográfica e com respaldo da pesquisa empírica. Para 

empreender esta última delimitou-se como sujeitos produtores das representações 

sociais os trabalhadores de hotéis na cidade do Rio de Janeiro. Empregou-se em um 
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questionário a Técnica de Associação Livre de Palavras, de modo a identificar os 

elementos constitutivos das representações, bem como sua organização. A partir das 

respostas válidas de 203 trabalhadores empreendeu-se a análise prototípica 

(WOLTER; WALCHEKE, 2011) e de similitude (ABRIC, 1993a) das representações. 

Também foram conduzidas 9 entrevistas virtuais em profundidade, de modo a 

esmiuçar o universo de compreensão das evocações dos trabalhadores e os 

significados atribuídos ao trabalho em hotéis. Lançou-se mão da análise temática para 

analisar as narrativas dos sujeitos de forma articulada às evocações centrais e 

periféricas apresentadas. 

Vale salientar que adotar a teoria das representações sociais como marco 

teórico desta monografia implica deixar as categorias trabalho e turismo em um 

segundo plano, para enquadrar as representações sobre o trabalho em hotelaria, 

particularmente relevantes para a constituição do conhecimento no turismo. 

Interessam aqui as formas como as trabalhadoras e os trabalhadores constroem suas 

realidades no trabalho e o trabalho em hotéis em si, não sendo foco desta discussão 

o trabalho, mas como ele é representado, vivido e experienciado. Poder-se-ia dedicar 

um capítulo às operações hoteleiras, aos protocolos e procedimentos, às condições e 

relações de trabalho, porém isso significaria desviar a atenção de como as pessoas 

pensam e constroem suas realidades para o que já abunda nos manuais e 

compêndios de turismo e administração. 

O percurso a ser percorrido neste estudo compreende três capítulos. O primeiro 

apresenta um sucinto panorama da teoria das representações sociais. Nele são 

descritas as principais noções e conceitos, um panorama das abordagens e autores 

importantes e a teoria do núcleo central das representações. O segundo capítulo 

contempla alguns cuidados teórico-metodológicos referentes à teoria das 

representações, os procedimentos de coleta e análise dos dados. Também apresenta 

os resultados obtidos com o questionário, disseminado em redes sociais e empreende 

a descrição do núcleo central e periférico das representações dos trabalhadores de 

hotéis. As dimensões afetiva, cultural, dialógica e narrativa das representações 

protagonizam o último capítulo. 
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CAPÍTULO 1 - EM BUSCA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A complexidade e fertilidade da teoria das representações sociais incidem 

sobre as múltiplas temáticas e campos de estudos que vêm se apropriando do seu 

valor heurístico. De forma ainda comedida, tem-se lançado mão desse aporte teórico 

para compreender facetas relacionadas ao fenômeno socioespacial contemporâneo 

do turismo (MONTERRUBIO; ANDRIOTIS, 2014). Busca-se neste estudo prosseguir 

a interlocução que vem sendo estabelecida entre o referido paradigma teórico e o 

turismo, direcionando o foco de análise às representações sociais produzidas por 

trabalhadores do setor hoteleiro em torno de seu trabalho. 

Uma das riquezas do campo de estudos do turismo é o diálogo que estabelece 

com outras disciplinas. Dos encontros entre autores de diferentes escolas teóricas 

emanam novos olhares para fenômenos sociais aos quais não se chegariam por uma 

perspectiva monológica. Em um primeiro momento, os conceitos e referências 

apresentados podem causar estranhamento, visto que não são amplamente usados 

nas publicações do turismo e hotelaria. Contudo, são imprescindíveis para mostrar o 

itinerário que conduzirá a pesquisa ao objeto empírico: trabalho-trabalhadores da 

hotelaria no município do Rio de Janeiro (RJ). 

De modo a compreender a dimensão teórica e as implicações da adoção do 

paradigma teórico das representações sociais, estabeleceu-se como objetivo para o 

presente capítulo fornecer as bases que sustentam a teoria das representações 

sociais, apresentando brevemente seu contexto de desenvolvimento, bem como as 

categorias mais frequentes e a abordagem estrutural. Ademais, busca-se apontar 

elementos que permitam uma discussão entre as interfaces presentes entre 

representações sociais e trabalho. Para que, nos capítulos subsequentes, se possa 

discutir as concatenações presentes entre representações sociais e trabalho na 

hotelaria. 

1.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: TRAJETÓRIA DE UM FENÔMENO 

Conforme inicialmente estabelecida na psicologia social e apropriada por 

outras disciplinas, a teoria das representações sociais sofreu influência de diversas 

fontes intelectuais. Autores como Durkheim, Piaget, Vygotsky e Freud forneceram 

subsídios para uma expansão do universo de compreensão das comunicações entre 

indivíduos e suas tentativas de interpretar e significar diferentes objetos presentes na 

vida cotidiana (JOVCHELOVITCH, 2011). 
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Representação social dá nome tanto a um fenômeno quanto à teoria que 

articula os conceitos que o englobam. Como fenômeno, as representações sociais são 

responsáveis pela criação, circulação e transformação de conhecimentos construídos 

por meio da comunicação e cooperação entre indivíduos; elas moldam o pensamento 

e influenciam o comportamento de grupos sociais; “são impostas sobre nós, 

transmitidas e são o produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças 

que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 37).  

A teoria ganhou forma a partir de um resgate teórico e reelaboração conceitual 

da noção de representações coletivas cunhada por Émile Durkheim, evento marcado 

pela publicação da obra seminal do psicólogo social francês Serge Moscovici 

(1961/1976), La psychanalyse, son image et son public. Insatisfeito com a limitação 

dos conceitos e paradigmas da psicologia social existentes, Moscovici desenvolve a 

teoria das representações sociais, situando-a em uma zona fronteiriça entre as 

ciências sociais e a psicologia (SÁ, 1993). 

 O conceito de representações coletivas presente na obra de Durkheim atribui 

às representações as características de estabilidade e homogeneidade em grupos 

sociais, manifestas por meio de crenças, sentimentos e ideias. São estabelecidas 

entre os indivíduos por meio de tradições e aceitas sem questionamento; pertencem 

ao enquadre moral seguido por todos os membros de uma comunidade 

(JOVCHELOVITCH, 2011). Marková (2006, p. 187) ressalta o poder institucional e 

coercitivo das representações coletivas, que “têm um efeito repressor no pensamento 

e nos significados da linguagem”. 

Algumas razões levaram à reconfiguração das representações e, destarte, 

alteração do termo. Enquanto as representações coletivas durkheimianas são 

estáticas, já encontradas pelos sujeitos prontas para serem assimiladas, na psicologia 

social proposta por Moscovici, as representações são de caráter ativo, dinâmico e 

aberto, cujo processo de elaboração se dá conjuntamente pelos sujeitos (MARKOVÁ, 

2006; JODELET, 2001). 

Moscovici (2011) demarca a cisão entre as representações coletivas e as 

representações sociais, diferenciando-as da seguinte forma: as coletivas são 

instrumentos explanatórios que não permitem análises ulteriores, isto é, na sociologia 

de Durkheim, não existe interesse em conhecer a estrutura e dinâmica interna das 

representações, apenas reconhecer sua existência. Em contrapartida, o fio condutor 
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das representações sociais na psicologia social está na reconstituição dos modos de 

compreender e de comunicar de grupos sociais, o que forja sua realidade e 

expressões do senso comum. 

Vale ressaltar que o encontro de Moscovici com as representações coletivas 

de Durkheim não se deu ao acaso. Em entrevista a Marková, Moscovici (2011) relata 

que entrou em contato com o pensamento durkheimiano por meio da obra de Piaget 

e sua primazia na tentativa de compreender a natureza construtiva das 

representações. Piaget foi o primeiro autor a caracterizar o fenômeno representacional 

na infância como um processo de transformação de conhecimentos 

(JOVCHELOVITCH, 2011).  

As diferenças apontadas justificam a mudança da terminologia empregada para 

designar o fenômeno descrito por Moscovici (2012). Manter o coletivo das 

representações implicaria na assunção de que os sujeitos encontram as 

representações já produzidas e, ao participarem de um círculo social, tornam-se 

reprodutores de uma lógica pré-estabelecida (MOSCOVICI, 1988). As representações 

sociais, por sua vez, reconhecem não apenas a reprodução dos conhecimentos 

produzidos em um grupo social, como também as transformações pelas quais passam 

e a pluralidade contida nas formas de pensamento, influenciadas pelas experiências 

de vida dos atores sociais dentro de uma comunidade (JOVCHELOVITCH, 2011) 

Na inauguração de um novo campo de estudos na psicologia social, no entanto, 

impunha-se uma dificuldade: a definição conceitual do fenômeno das representações 

sociais. Moscovici (1961/1976) atribui a dificuldade a razões históricas e não 

históricas, mas detém-se às segundas: o maior fator limitante era a posição mista das 

representações sociais “na encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e de 

uma série de conceitos psicológicos” (p. 39). 

A falta de uma delimitação conceitual do que seriam as representações sociais 

tornou a teoria alvo de críticas. Moscovici (1988, p. 213) argumenta que enxerga a 

psicologia social, na qual circunscreve as representações sociais, como uma ciência 

social e, portanto, assim como na antropologia e sociologia, não precisava apresentar 

“uma definição não ambígua de cada um de seus conceitos”. 

Parte significativa das críticas recebidas por outros autores vem da tentativa de 

enquadrar a teoria das representações sociais no modelo cartesiano positivista 

presente na psicologia social e, por muito tempo, hegemônico nas ciências sociais. O 

fenômeno representacional, por sua vez, só pode ser compreendido se observado por 
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um prisma dialógico, que visa compreender as relações estabelecidas não apenas a 

partir do modelo sujeito-objeto, e sim sob um paradigma Eu-Outro-Objeto ou Alter-

Ego-Objeto, como vem sendo explorado por Marková (2006) e corroborado por 

Jovchelovitch (2011). 

Não obstante os desafios oriundos da transdisciplinaridade do fenômeno 

estudado por Moscovici, é possível reunir algumas características que dão feição ao 

fenômeno representacional. Jodelet (2001, p. 22) apresenta a seguinte definição para 

representação social: 

[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 
um objetivo prático, e que contribui para uma realidade comum a um conjunto 
social. [...] Como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos 
indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações 
de experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento, socialmente 
inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que a ela estão ligadas. 

 

Ademais, as representações sociais estão sempre direcionadas à 

compreensão de um objeto. Esse direcionamento das representações constitui uma 

característica basilar da teoria. “Uma representação é sempre representação de 

alguém e ao mesmo tempo representação de alguma coisa” (MOSCOVICI, 

1961/1976, p. 27). Objetos de uma vasta gama de dimensões são contemplados por 

esse fenômeno: pessoas e coisas; acontecimentos nas dimensões material, social ou 

psíquica; fenômenos da natureza; noções, ideias, teorias (JODELET, 2001). No caso 

deste estudo, os atores das representações são os trabalhadores e o objeto o seu 

trabalho. 

Embora toda representação social tenha um objeto específico, a teoria não 

apresenta a separação típica dos modelos cartesianos entre sujeito e objeto. Desde 

sua primeira publicação, Moscovici (1961/1976) deixa clara a constituição do saber de 

forma ativa entre os sujeitos, de modo que o universo exterior e os atores sociais se 

coadunam, representando constantemente objetos de diferentes formas, na medida 

que tanto os sujeitos quanto as representações estão em processo de mudança.  

Abric (1994a, p. 13-14) apresenta seu delineamento conceitual das 

representações sociais da seguinte forma: 

uma visão funcional do mundo que permite ao indivíduo ou ao grupo conferir 
sentido às suas condutas e entender a realidade mediante seu próprio 
sistema de referências [...]. É um sistema de pré-codificação da realidade 
posto que determina um conjunto de antecipações e expectativas. [As 
representações sociais] estão submetidas a uma lógica dupla: a lógica 
cognitiva e a lógica social. Podem ser definidas como construções 
sociocognitivas, regidas por suas próprias regras. 
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Segundo o autor, o componente cognitivo das representações é marcado pela 

sua construção pelos sujeitos, o que lhe atribui matizes psicológicos. Por aspectos 

cognitivos, compreende-se uma instância psicológica responsável pela construção de 

conhecimentos. Ao mesmo tempo, seu componente social refere-se às condições em 

que as representações são elaboradas e transmitidas, permitindo a práticas dos 

elementos cognitivos. 

Dentre os elementos constitutivos das representações sociais, Jodelet (2001, 

p. 22) alude aos “informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, 

atitudes, opiniões, imagens etc.”, que às vezes são estudados isoladamente. No 

entanto, é preciso ressaltar que as representações sociais não podem ser reduzidas 

a opiniões ou imagens, por exemplo, visto que essas palavras não expressam a 

complexidade, a lógica e as implicações de uma representação social. Além de 

opiniões e imagens, as representações sociais são teorias do senso comum 

organizadas na forma de um saber prático. 

Compreende-se por saber prático o direcionamento de todos os elementos 

mencionados por Jodelet (2001) à ação social, isto significa que as representações 

sociais produzem comportamentos. Outrossim, as representações sociais remodelam 

e reconstituem “os elementos do ambiente no qual o comportamento deve acontecer” 

(MOSCOVICI, 1961/1976, p. 46), tendo os sujeitos como agentes produtores de 

saberes em um movimento constante de compreensão e ressignificação de objetos 

do seu cotidiano. Devido ao seu condicionamento histórico-cultural, uma 

representação social deve ser sempre remetida ao seu contexto de produção. E, por 

esse motivo, “a pesquisa empírica das representações sociais não produz resultados 

replicáveis ou generalizáveis para outros contextos” (SÁ, 2002, p. 23). 

As representações conduzem um grupo social à familiarização de diferentes 

objetos, de forma que o desconhecido se torne familiar. Esse fenômeno não remete à 

familiarização sugerida aos antropólogos, que devem fazer um exercício de 

estranhamento da cultura objeto de seus estudos (VELHO, 1978). Trata-se, em 

contrapartida, de um movimento feito pelos próprios grupos sociais para compreender 

um objeto que pode não ser próprio de sua realidade, dando a ele novos sentidos e 

significados. 

Essa tentativa de compreender o desconhecido é explicada pela função 

cognitiva das representações sociais que, segundo Spink (1993b), ocupa-se da 

familiarização de elementos estranhos a um grupo social. Isto porque é necessário 
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para os sujeitos identificar, significar e interpretar objetos que não necessariamente 

pertencem ao seu cotidiano, visto que “coisas que não são classificadas nem 

denominadas são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 61). Esse processo de familiarização está calcado em dois 

conceitos desenvolvidos por Moscovici: objetivação e ancoragem, que são 

explanados na próxima subseção. 

A representação social também trabalha orientada pela função afetiva, que 

garante a preservação e legitimação de identidades sociais. Essa função “remete à 

dinâmica de interação social e, mais especificamente, à elaboração de estratégias 

coletivas ou individuais para a manutenção de identidades ameaçadas” (SPINK, 

1993b, p. 306).  Além dessas, existe uma função social encarregada das condutas 

sociais, orientando as comunicações, algo que pode ser mais bem compreendido com 

a ajuda de abordagens etnometodológicas ou da psicologia discursiva (SPINK, 

1993b). 

 A fim de conferir completude ao estudo das representações sociais, Sá (1998) 

afirma, baseado em Jodelet (2001), que as três dimensões do fenômeno devem ser 

incorporadas: o contexto de produção das representações; seu conteúdo cognitivo; e 

seu estatuto epistemológico. No entanto, a ênfase em apenas uma das dimensões 

tem se tornado comum, sobretudo em razão da limitação de recursos e tempo para 

aprofundamento das pesquisas realizadas em cursos de pós-graduação. 

 As três dimensões mencionadas estão estritamente associadas às perguntas 

propostas por Jodelet (2001, p. 28) para refletir sobre as representações sociais: 

“Quem sabe e de onde sabe? O que e como sabe? Sobre o que sabe e com que 

efeitos?”. Essas perguntas sintetizam: a relação presente entre os grupos sociais, os 

objetos alvos de representação e suas condições de produção; os processos de 

simbolização e interpretação operados no âmago do fenômeno representativo; e a 

noção de que toda representação está ligada a uma forma de conhecimento. 

Após a publicação da obra inaugural sobre as representações sociais da 

psicanálise, a teoria passou por um período de latência (JODELET, 2001). Durante 

seus primeiros anos de existência, as investigações sobre a nova modalidade de 

psicologia social permaneceram restritas ao laboratório do qual Moscovici fazia parte 

e, de forma tímida e dispersa, também por alguns países da Europa. A teoria das 

representações sociais começou de fato a sofrer efervescência a partir da década de 

1980 (ARRUDA, 2002; JODELET, 2008). 
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Observa-se nas quase quatro últimas décadas, o crescimento significativo do 

volume de publicações sustentadas pelo aporte da teoria das representações sociais. 

Isso permite seu amadurecimento do ponto de vista teórico-metodológico à medida 

que se incorporam diferentes técnicas e métodos no seu estudo empírico (SPINK, 

1993a). A autorreflexão teórico-metodológica é uma característica ostensiva presente 

no corpus de publicações sobre as representações sociais, sobretudo entre as 

décadas de 1980 e 1990 (DE ROSA, 2013). 

Nota-se, porém, que não é apenas a ascensão do número de publicações 

sobre representações sociais que testemunha sua consolidação como campo teórico-

empírico. Destaca-se também a quantidade de países em que vem sendo aplicada a 

teoria e a variedade tratamentos metodológicos aos quais tem sido submetida 

(JODELET, 2001; DE ROSA; BOCCI; DRYJANSKA, 2018). Apesar do alargamento 

desse campo de estudos, a variedade de métodos empregados é encorajada, posto 

“tratar-se de uma fluidez proposital [das representações sociais], que visa permitir 

desenvolver a teoria e a criatividade dos pesquisadores, na medida em que o interesse 

maior seria a descoberta e não a verificação, comprovação” (ARRUDA, 2002, p. 138). 

 Ao inaugurar um campo de estudos, Moscovici (1988) imprimiu flexibilidade a 

sua teoria, uma vez que não poderia prever sua reação a outras realidades empíricas. 

Isso permitiu seu desenvolvimento dentro e fora da psicologia social, ultrapassando 

os limites propostos pelo primeiro enquadre teórico conceitual, tornando-se para 

diversos pesquisadores “um novo mapa do pensamento social” (KALAMPALIKIS; 

HAAS, 2008, p. 450). 

A teoria das representações sociais conforme proposta por Moscovici assume 

um papel de intermediação e conciliação entre o individualismo presente na psicologia 

social americana dos anos 1960 e das abordagens estritamente sociológicas das 

representações (FARR, 2012). O conceito das representações sociais está, portanto, 

inserido entre os dois territórios epistemológicos, favorecendo a superação de 

maniqueísmos e:  

[...] visualizando o indivíduo e suas produções mentais como produtos de sua 
socialização em um determinado segmento social. [...] Isto equivale a dizer 
que estas formas de pensamento prático [representações sociais] são, 
concomitantemente, campos socialmente estruturados que só podem ser 
compreendidos quando referidos às condições de produção e aos núcleos 
estruturantes da realidade social (SPINK, 1993a, p. 304). 

 Outro ponto particularmente relevante para a compreensão das 

representações sociais é situá-las onde ocorrem, isto é, na esfera pública. Alicerçada 
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em Arendt e Habermas, Jovchelovitch (2012) explica a articulação entre a esfera 

pública, o diálogo e as representações sociais. A partir de uma necessidade de 

entender o mundo, ocorre uma mobilização dos sujeitos, mediada pelo diálogo, para 

dar sentido a diferentes objetos que os cercam. 

 Vale retomar outra característica determinante na clivagem entre as 

representações coletivas em Durkheim e representações sociais em Moscovici: as 

coletivas adequavam-se à esfera pública tradicional do contexto em que foram 

concebidas na sociedade do século XIX; as sociais encontram-se em uma esfera 

pública destradicionalizada que demanda “novas formas de saber social, mais 

capazes de acomodar diversidade em perspectiva e pluralidade em horizontes de 

vida” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 25). 

 Da pluralidade e diversidade presentes no diálogo florescem diferentes 

processos de construção simbólica que permitem aos sujeitos dar sentido a um objeto 

de interesse coletivo, culminando na criação das representações (JOVCHELOVITCH, 

2012). Essas são simultaneamente geradas pelas mediações sociais, à medida que 

são criadas nos processos de comunicação e são também mediações sociais suis 

generis, haja vista que “expressam por excelência o espaço do sujeito na sua relação 

com a alteridade, lutando para interpretar e construir o mundo” (JOVCHELOVITCH, 

2012,  p. 69).  

Somam-se às comunicações interindividuais, até aqui chamadas de diálogo, as 

comunicações institucionais e midiáticas, no processo formativo das 

representações.  As comunicações têm papel nevrálgico no motor representativo: são 

vetores da linguagem por meio da qual as representações são formuladas; estão 

estreitamente relacionadas aos aspectos estruturais e formais do pensamento social; 

e favorecem a construção de representações, relevantes para o agir dos sujeitos 

(JODELET, 2001). 

1.2 CONCEITOS ARTICULADOS NA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 Até aqui, entende-se por representações sociais tanto um fenômeno 

psicossocial contemporâneo quanto a teoria que articula conceitos que englobam a 

produção de saberes produzidos na e pela vida cotidiana (JOVCHELOVITCH, 2011). 

Devido ao seu valor heurístico, pesquisadores de diferentes áreas têm recorrido à 

teoria para a explicação de fenômenos complexos que envolvem processos sociais e 
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comunicativos (MARKOVÁ, 2008). Ao mesmo tempo em que isto enriquece a teoria e 

a embebe de outros saberes, pode distanciá-la de fatores que lhe dão forma.  

 De modo a ilustrar categorias caras à teoria das representações sociais de 

forma didática e minimizar o risco de distorções conceituais, as subseções seguintes 

são dedicadas à definição e exemplificação de conceitos. Todos foram desenvolvidos 

inicialmente na obra de Moscovici (1961/1976) sobre as representações sociais da 

psicanálise e expandidos por outros autores dedicados à teoria.  

1.2.1 Ancoragem e objetivação 

 Antes de descrever e refletir sobre os mecanismos produtores das 

representações sociais, convém retomar uma das idiossincrasias do pensamento 

representacional já explanado: a função cognitiva das representações e a 

necessidade de grupos sociais de familiarizar objetos presentes no cotidiano. Os 

conceitos de objetivação e ancoragem estão presentes na teoria das representações 

sociais desde sua gênese e servem para compreender o processo formativo das 

representações; foram criados por Moscovici (1961/1976) e exemplificados e 

enriquecidos por outros autores (JODELET, 2001). Nas palavras de Trindade, Souza 

e Almeida (2017, p. 137), ancoragem e objetivação são conceitos que “têm sido 

detalhados, esmiuçados e aprofundados” desde La psychanalyse, son image et son 

public. 

 Uma primeira caracterização dos processos mencionados pode ser a oferecida 

por Sá (2002, p. 46-47), baseado em Moscovici (1961/1976): o princípio básico da 

objetivação e da ancoragem é a familiarização do desconhecido. Objetivar é dar 

materialidade a um elemento a partir da “duplicação de um sentido por uma figura”; 

inversamente, ancorar implica na duplicação de uma figura por um sentido, por onde 

“se fornece um contexto inteligível ao objeto” (p. 60). Ambos os processos são 

indissociáveis, estando um focado na face figurativa de uma representação e o outro 

sublinhando seus aspectos simbólicos (MOSCOVICI, 1961/1976).  

A despeito da importância dos processos de ancoragem e objetivação para a 

compreensão do fenômeno representacional, amiúde ambos os conceitos são 

subexplorados pelas investigações que adotam o referencial da teoria das 

representações sociais (JODELET, 2008; MARTINS-SILVA et al, 2016). Isso pode ser 

explicado por um desconhecimento da teoria, que culmina em uma apropriação 

equivocada, ou simplesmente pela adoção de um paradigma teórico cuja ênfase não 
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repousa no processo formativo das representações sociais examinados nesta 

subseção. 

O processo de ancoragem implica na transformação de elementos 

desconhecidos em familiares, por meio da comparação e inserção de um objeto em 

sistemas de significado pré-existentes (MOSCOVICI, 2011). Frente ao desconhecido, 

grupos sociais buscam referências que simbolizam suas vivências, percepções, 

opiniões, crenças e atitudes direcionadas a determinado objeto. 

 A ancoragem é tão valiosa às representações sociais que se torna uma 

condição sine qua non da teoria. A fim de entender as ideias, opiniões, percepções e 

atitudes, é imprescindível compreender em que estão ancoradas, isto é, o que dá 

sentido às representações, em qual repertório de conhecimentos os elementos 

retrocitados estão balizados. 

A análise sociolinguística realizada por Silva (2016) e Silva et al (2016) a 

respeito do discurso construído pela comunidade virtual autodenominada “Escravos 

da Hotelaria” pode fornecer exemplos emblemáticos do processo de ancoragem. A 

incorporação de termos historicamente associados à escravidão nos enunciados dos 

trabalhadores denota necessidade de buscar em seus repertórios de conhecimentos 

uma referência comparativa para as condições de trabalho às quais estão submetidos. 

Enunciados contendo menções a “tronco”, “carta de alforria”, “senzala”, por 

exemplo, ilustram a busca dos trabalhadores para encontrar amostras impressas em 

sua memória que ancorem sua realidade. Esse exemplo remete a uma parte 

constitutiva do processo de ancoragem: o ato de classificar. Classificar ou categorizar 

“alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossas 

memórias e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele” (MOSCOVICI, 

2011, p. 64). As classificações são comumente feitas “comparando as pessoas a um 

protótipo, geralmente aceito como representante de uma classe” (MOSCOVICI, 2011, 

p. 64). 

Uma confluência de fatores gera as representações e influencia sua 

incorporação no cotidiano dos atores sociais. Vale aqui retomar a necessidade de 

inserir as representações no contexto de produção em que são construídas. O 

exemplo apresentado deve ser contextualizado na história social do Brasil. As marcas 

deixadas pelo sistema colonialista e pela escravidão não podem ser ignoradas quando 

o interesse é compreender a rede de significados tecida pelos agentes sociais. 
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No turismo e na hotelaria, diversas funções desempenhadas em setores 

operacionais, como no setor de governança de hotéis (em que trabalham camareiras, 

passadeiras e lavadeiras), cozinheiros e garçons no setor de alimentos e bebidas, 

cargos relacionados à manutenção, como jardineiros e faxineiras, há pouco mais de 

200 anos, eram realizadas por pessoas escravizadas ou por servos (BARRETTO, 

2003). 

 Moscovici (2011) realça que não existe neutralidade nas classificações. As 

pessoas pertencentes a uma comunidade classificam objetos que se manifestam no 

seu cotidiano com o intuito de conhecê-los e interpretá-los. Isso não pode ser feito 

sem a atribuição de juízos e valores e parte de um desejo de reconhecer algo como 

normal ou aberrante.  

 Ainda deve-se mencionar que as classificações e nomeações são feitas com 

um intuito específico: “facilitar a interpretação de características, a compreensão de 

intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, [...] formar opiniões” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 70). Essa especificidade da ancoragem ajuda a reconhecer as 

feições das representações sociais descritas nas páginas anteriores e um dos 

elementos imperativos das representações, que é o de familiarização do 

desconhecido. 

 A objetivação, por sua vez, remete ao movimento inverso da ancoragem. À 

medida que na ancoragem replica-se uma imagem em um sentido, na objetivação 

busca-se a tangibilização de um sentido em uma imagem, um ícone. Nas palavras de 

Moscovici (2011, p. 71-72), “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou 

ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem”. 

 Um exemplo emblemático de objetivação encontra-se no estudo pioneiro sobre 

as representações sociais da psicanálise. Moscovici (1961/1976) notou que termos da 

teoria psicanalítica como “complexo” e “recalque” foram incorporados ao vocabulário 

de uma parcela da população francesa, tornando-se entidades materiais. Ao designar 

um aspecto da relação pais e filhos como “complexo de Édipo”, um conceito abstrato 

torna-se tangível à população não especialista em psicanálise e inteligível aos 

interlocutores em comunicações no cotidiano. 

Moscovici (2011) fornece outro exemplo bastante elucidativo com a objetivação 

de “Deus”, uma entidade abstrata em sua própria essência. Recorre-se historicamente 

à figura de “pai” para ilustrar e facilitar a compreensão e imaginação desse ser 

intangível: “Deus é pai”; “Pai nosso que está no céu”; “Aba pai”. Resgatam-se de um 
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banco de imagens de um imaginário coletivo elementos que tornem o objeto 

objetivado inteligível. 

 A objetivação também opera propiciando uma espécie de economia cognitiva, 

“[...] reduzindo o conceito a uma imagem de fácil acesso, ou seja, [no sentido de] 

reproduzir uma ideia em uma imagem e disponibilizar o objeto de modo eficaz para a 

comunicação compartilhada” (CASTRO; CASTRO, 2018, p. 2). Em sua essência, a 

cristalização de conceitos em entidades quase tangíveis molda a comunicação dos 

agentes sociais e favorece a naturalização de elementos outrora desconhecidos. 

 Em La psychanalyse, son image et son public Moscovici (1961/1976) mostra 

como a psicanálise foi objetivada pela população francesa na década de 1960. A 

objetivação ocorre em três etapas cujos nomes às vezes se diferenciam. A primeira 

delas aparece como descentralização (MOSCOVICI, 1961/1976), 

descontextualização (SPINK, 1993) ou construção seletiva (JODELET, 2001) e diz 

respeito ao (des)ordenamento dos elementos estranhos a um grupo social de acordo 

com sua cultura e convenções sociais de uma comunidade. 

 A segunda etapa inerente à objetivação é a formação do que se pode chamar 

de um modelo figurativo (MOSCOVICI, 1961/1976), núcleo figurativo (SPINK, 1993) 

ou esquematização estruturante (JODELET, 2001). Essa etapa dá continuidade à 

anterior, organizando os elementos figurativos pertinentes ao objeto representacional, 

impregnando-os de figuras e metáforas que permitam fazer sentido do objeto.  

 A inserção do modelo figurativo supradescrito na realidade social de um grupo 

de indivíduos refere-se à última etapa da objetivação, conhecida por naturalização 

(MOSCOVICI, 1961/1976). Naturalizar implica na transformação das imagens e 

elementos metafóricos, consolidados pela esquematização estruturante, em 

elementos da realidade de uma comunidade (SPINK, 1993). A naturalização encerra 

o processo de objetivação, incorporando os elementos estranhos na linguagem e 

tornando o desconhecido familiar. 

 Ainda no exemplo da psicanálise, Moscovici (2012) explica como os conceitos 

psicanalíticos “inconsciente” e “complexo” são naturalizados, tornando-se termos 

materializados nas falas da população consultada pelo autor. Convém-se remeter aqui 

ao status das representações sociais de teorias do senso comum, criadas para 

significar e interpretar objetos presentes no cotidiano. Em síntese, Moscovici (2011, p. 

78) descreve os dois processos a partir de seu caráter mnemônico:  
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Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 
dentro, está sempre colocando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela 
classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo 
mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e 
imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as 
coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. 

 Ao descrever esses processos Moscovici (1961/1976) demonstrou como o 

conhecimento produzido no cotidiano não é irracional e assistemático. Na verdade, os 

saberes que circulam no dia a dia operam segundo a sua própria lógica e trabalham 

na tentativa de significar e interpretar a realidade que se apresenta na vida. Nesse 

sentido é possível afirmar que o status epistemológico do senso comum é recuperado 

com a teoria das representações sociais, visto que tenta “recuperar [...] os saberes 

ligados à vida cotidiana e ao senso comum e ‘entender os entendimentos’ que eles 

expressam” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 88). 

1.3 PARADIGMAS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Fazer uma retrospectiva diacrônica da teoria das representações sociais é um 

empreendimento que demandaria muitos esforços e páginas. De forma simplificada, 

com base em Jodelet (2001, 2008) e Marková (2017), pode-se afirmar que a teoria 

nasceu nos anos 1960, passou por um período de latência em sua primeira década 

de existência e prosseguiu para seu amadurecimento, contando com uma ampla rede 

internacional de pesquisadores que se debruçaram sobre os alicerces fornecidos por 

Moscovici (1961/1976). 

Uma forma de ilustrar sua proficuidade é empregar a analogia de um rio. Em 

primeiro lugar, a (res)significação da psicanálise pela população francesa constituiu 

uma nascente onde Moscovici (1961/1976) encontrou sua problemática e serviu de 

fonte para uma investigação sobre as origens sociais do saber do cotidiano na 

França.  

Seus afluentes são as fontes intelectuais onde o autor encontrou embasamento 

e inspiração para sistematizar os conhecimentos produzidos pelo senso comum. 

Desembocam no leito das representações o conceito de representações coletivas de 

Durkheim, a lógica dos estilos de pensar de Lévy-Bruhl, a natureza construtiva das 

representações sociais de Piaget, o inconsciente encontrado em Freud e outros 

(JOVCHELOVITCH, 2011). 

O correr deste rio é permeado por meandros, como costuma ser o caminho 

tortuoso das ciências. Ao chegar em sua foz, mostra-se uma bela invenção 
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(JODELET, 2008), pois sua fecundidade permitiu a criação de novas perspectivas e 

olhares para o mundo, que se redistribuem em múltiplas abordagens para o objeto de 

estudos “representação social”. 

Além de expandir-se em alguns paradigmas conferidos de particularidades, em 

virtude de sua transdisciplinaridade, a teoria das representações sociais tem sido 

referencial para investigações em diversos campos do conhecimento sobre 

numerosas temáticas nas últimas décadas. Há mais de 20 anos, na tentativa de 

agrupar áreas de interesse da teoria, Sá (1998, p. 34) sintetizou as principais 

temáticas em sete áreas: “ciência, saúde, desenvolvimento, educação, trabalho, 

comunidade e exclusão social”. 

Desde então, o campo das representações sociais superou ainda mais as 

barreiras disciplinares e vem sendo caracterizado por De Rosa (2014a) como 

supradisciplinar. Há algumas décadas, a autora vem inventariando e analisando a 

produção científica sob a égide da teoria das representações sociais. Algumas 

características de riqueza e diversidade têm emergido da taxonomia dos trabalhos 

publicados no âmbito internacional. 

O desenvolvimento da teoria das representações sociais reflete-se na 

pluralidade de perspectivas, que derivam do arcabouço deixado por Moscovici e 

outros autores, tais como Abric, Duveen, Farr, Jodelet, Marková, Wagner, 

Jovchelovitch e outros. As diferentes perspectivas assumidas nas representações 

sociais traduzem-se como paradigmas, conferidos de alguma autonomia teórico-

metodológica, que dão ênfase a algum aspecto específico do fenômeno 

representacional (JODELET, 2001). 

Do ponto de vista paradigmático, emergem algumas abordagens sob o amparo 

da “grande teoria”, que é a perspectiva moscoviciana. Jodelet (2008) menciona que o 

período entre as décadas de 1970 e 1980 mostrou-se altamente profícuo para o 

florescimento de novas abordagens, inspiradas na obra seminal de Moscovici e, por 

conseguinte, ancoradas na teoria das representações sociais: a Escola de Aix-en-

Provence e a Escola de Genebra. Compreende-se aqui como característica de uma 

escola “um conjunto de pesquisadores que se reúnem ao redor de uma mesma prática 

marcada por uma associação estreita entre um modelo teórico e uma metodologia” 

(JODELET, 2011, p. 21). 

A Escola de Aix-en-Provence, também conhecida como Grupo de Midi, é a 

responsável pela abordagem estrutural. Foi liderada em seus primórdios por Jean-
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Claude Abric, autor da hipótese, posteriormente teoria, do núcleo central das 

representações sociais. No Brasil, Celso Pereira de Sá foi um dos principais 

pesquisadores que aderiram a essa abordagem. A Escola de Genebra, responsável 

pela abordagem societal, apresenta uma configuração experimental para as 

representações e foi idealizada e desenvolvida por Doise. 

 Essas escolas talvez representem os dois principais desdobramentos da teoria 

das representações sociais. No entanto, De Rosa (2013) acrescenta algumas 

abordagens igualmente meritórias no desenvolvimento de suas próprias proposições 

a partir do referencial moscoviciano. São elas: a abordagem antropológica, que 

encontra em Jodelet o principal expoente; as abordagens narrativa e dialógica, com 

frequência interligadas, adotadas por Jovchelovitch e Marková, respectivamente; e a 

abordagem de modelagens, desenvolvida por De Rosa. 

 Não há espaço para descrever as particularidades de cada uma das escolas 

mencionadas. Suas menções foram feitas apenas para ilustrar a proficuidade do 

referencial construído a partir de Moscovici. No entanto, é fundamental investir um 

pouco mais de elaboração teórico-conceitual na abordagem empregada neste estudo. 

Encontrou-se na abordagem estrutural subsídios e caminhos para um tratamento 

empírico adequado às representações sociais produzidas por hoteleiros acerca de seu 

trabalho. 

1.3.1 Abordagem estrutural 

 Foi a tese de doutoramento de Jean-Claude Abric em 1976 que marcou a 

inauguração da abordagem estrutural a partir da elaboração da hipótese da existência 

de um núcleo central para as representações. Ela surge como desdobramento da tese 

proposta por Moscovici (1961/1976), dando ênfase no aspecto cognitivo constitutivo 

das representações em suas concatenações com a prerrogativa social. 

 Walcheke e Wolter (2011, p. 521) consideram a abordagem estrutural como 

“uma perspectiva que concebe representações sociais como estruturas de 

conhecimento sobre temas da vida social, compartilhadas por grupos e formadas por 

elementos cognitivos ligados entre si”. Segundo eles, a principal teoria da abordagem 

é a da organização interna das representações a partir de um núcleo central. 

 Partindo da premissa consensual entre pesquisadores de que as 

representações são sistemas estruturados, Abric (1994a, p. 18) elaborou uma 

hipótese nos seguintes termos: “não apenas os elementos da representação são 
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hierarquizados, mas, além disso, toda representação é organizada em torno de um 

núcleo central, constituído de um ou mais elementos que dão à representação seu 

significado”. Essa proposição permitiu a expansão do tratamento empírico das 

representações sociais, a princípio especialmente na França, validando a hipótese 

proposta por Abric (ABRIC, 1996; SÁ, 2016) e elevando-a ao estatuto de teoria. 

 Abric (1993, p. 75) chama a atenção de duas características das 

representações sociais que podem parecer contraditórias, porém são, na verdade, 

dialógicas em sua própria existência. A primeira é que elas são “estáveis e dinâmicas, 

rígidas e flexíveis” ao mesmo tempo. A segunda é que as representações sociais são 

simultaneamente “consensuais e marcadas por fortes diferenças interindividuais”. 

Essas características, segundo o autor, são oriundas dos aspectos estruturais das 

representações e do seu modo de funcionamento. 

 A partir dessas propriedades, derivou-se um sistema duplo de organização e 

funcionamento das representações, que traz sentido e valor heurístico à dimensão 

conflituosa-antagônica presente nelas: primeiramente, um sistema central, composto 

pelo núcleo central das representações sociais, normativo em sua essência; e também 

um sistema periférico, organizado ao redor do núcleo central, que é sobretudo 

funcional (ABRIC, 1993, 1994a). 

Esses dois sistemas podem ser identificados e caracterizados mediante um 

levantamento quantitativo das evocações de um grupo social. Neste sentido, é comum 

o emprego da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), também conhecida 

como Técnica de Associação Verbal ou Técnica das Evocações Livres (WOLTER; 

WACHELKE, 2013). A praticidade de sua aplicação é motivo de sua popularidade em 

pesquisas que se debruçam sobre a abordagem estrutural. 

A TALP consiste em oferecer um estímulo indutor ao participante da pesquisa, 

que pode ser uma palavra, frase, imagem ou som, e pedir que diga livremente as 

primeiras palavras ou expressões que vêm à sua mente. Segundo Bertoni e Galinkin 

(2017), a análise costuma ser feita a partir dos critérios de frequência e de ordem das 

evocações, que possibilitam o enquadramento dos elementos centrais e periféricos. 

Segundo Abric (1994a), o sistema central é o responsável pela característica 

de rigidez e resistência a mudanças das representações. Nele reside sua significação 

e pode ser constituído de um ou mais elementos. As condições culturais, sociológicas 

e ideológicas de um coletivo demarcam esse sistema (ABRIC, 1993), justamente em 
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razão disso o núcleo central é “estável, coerente, consensual e marcado 

historicamente” (p. 75). 

Segundo Moliner e Abric (2015, p. 85-86, tradução nossa), o núcleo central 

possui três funções. 

função geradora de significado: o núcleo central gera ou modera o significado 
de todos os outros elementos representacionais, e, enfim, seu significado 
global; 

função organizativa: o núcleo central determina a natureza das conexões 
entre os elementos das representações. Esta segunda função é derivada da 
primeira (gerar significado): assumir que os elementos centrais podem 
modular o significado dos elementos periféricos leva à compreensão de que 
as conexões entre dois elementos periféricos dependem em última análise 
dos elementos centrais para lhes dar sentido. 

função estabilizadora: o núcleo é ao mesmo tempo a parte mais estável e a 
mais resistente de uma representação. Esta função é derivada de uma 
combinação das duas outras funções com a natureza consensual dos 
elementos centrais.   

 Os elementos do sistema central, portanto, são aqueles compartilhados por um 

grupo social quase que de forma homogênea. São elementos consensuais para um 

grupo; opiniões, valores, atitudes que os sujeitos da representação em geral não 

discordam. Neste sentido, do ponto de vista metodológico, pode-se dizer que o núcleo 

central é marcado pelas evocações que apareceram com maior frequência e menor 

ordem média. Isso expressa um grau alto de consensualidade entre um coletivo, o 

que não significa que o elemento foi evocado todas as vezes por todos os membros 

de um grupo (WOLTER, 2018). 

Em contraste ao sistema central, o periférico possui elementos marcados por 

sua flexibilidade e suscetibilidade às mudanças provocadas pelos aspectos 

contextuais de um grupo social (ABRIC, 1993). Ele é também mais heterogêneo que 

o central, dando matizes mais contextualizados às representações. Isto é dizer que 

em torno de um núcleo duro e estável, existe um sistema que se organiza em torno 

de elementos que sofrem maior variação, sendo reflexos de representações mais 

individualizadas. 

 O sistema periférico é composto pelas crenças que estão enraizadas nas 

experiências concretas e individuais dos sujeitos (MOLINER, 2016). Ele consiste das 

nuances dos elementos rigidamente estabelecidos no núcleo central e que conferem 

às representações variações intersubjetivas. A existência desse duplo sistema 
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esclarece os aspectos aparentemente contraditórios das representações sociais que, 

na verdade, são estruturalmente sistemáticos e complementários em sua essência. 

Um resumo das características de ambos os sistemas se encontra na Figura 1. 

Figura 1: Características do sistema central e sistema periférico das representações. 

Sistema central Sistema periférico 

Ligado à memória coletiva e à história de um 
grupo 

Permite a integração de experiências e histórias 
individuais 

Consensual - define a homogeneidade do 
grupo 

Suporta a heterogeneidade do grupo 

Estável, coerente e rígido Flexível, aceita contradições 

Não muito sensível às condições contextuais Sensível às condições contextuais  

Funções: 
gera o significado das representações; 
determina sua organização 

Funções: 
permite a adaptação à realidade concreta; 
permite diferenciação do conteúdo; 
protege o sistema central. 

Fonte: Abric, 1993, p. 76 (tradução nossa). 

 Em síntese, pode-se afirmar que analisar as representações sociais a partir da 

abordagem estrutural significa examinar a hierarquização de seu conteúdo cognitivo, 

este distribuído em um sistema central e um periférico.  Isto é estudar as formas de 

conhecimento que emanam de uma população sobre um determinado objeto, sendo 

a organização desses conhecimentos o próprio objeto de interesse investigativo. Os 

elementos constitutivos de uma representação citados por Jodelet (2001, p. 20), os 

“informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 

imagens etc.”, são, portanto, o alvo de interesse empírico. No entanto, não interessa 

aqui distinguir ou isolar cada um deles, mas compreender que as representações são 

um amálgama de tais elementos. 

1.4 METODOLOGIAS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 No que se refere às metodologias, a literatura aponta para a diversidade de 

métodos e técnicas de coleta e tratamento dos dados em representações sociais. 

Somam-se a isso, décadas de encontros de reflexão e autocrítica metodológica (SÁ, 

1998). A complexidade do fenômeno demanda aproximações metodológicas 

inventivas, corajosas e pacientes. Cada abordagem mencionada nos subcapítulos 

anteriores privilegia procedimentos específicos. Não seria justo à teoria, portanto, 

referir-se à metodologia como uma palavra no singular.  
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 De forma geral, a “grande teoria” das representações sociais exige a coleta e 

análise de aspectos discursivos, verbais ou não. Eles podem ser coletados e 

analisados em sua forma orgânica, como Jodelet (1989/2015) realizou acerca das 

representações da loucura na década de 1980, em um pequeno vilarejo situado à 

zona central da França. Também é possível analisar as representações com 

procedimentos experimentais, como é o caso da Escola de Genebra, liderada por 

Doise (JODELET, 2008) e da Escola de Aix-en-Provence, que possui variações 

experimentais. 

 Na abordagem estrutural, as metodologias devem buscar identificar o conteúdo 

das representações, assim como a forma como se organiza tal conteúdo, isto é, sua 

estrutura interna. Reafirma-se que “a organização [do conteúdo das representações] 

repousa sobre uma hierarquia determinada, entre elementos, [chamada] ‘núcleo 

central’” (ABRIC, 1994b, p. 54). Explorar o conteúdo e a organização das 

representações exige consequentemente tratamentos plurimetodológicos, visto que 

sua análise demanda um empreendimento duplo. Este subcapítulo repousa o foco 

sobre os procedimentos mais adotados no tratamento metodológico da coleta e 

análise estrutural das representações sociais. 

 Abric (1994b) classifica os métodos de coleta do conteúdo das representações 

em interrogativos e associativos, ambos importantes, cada qual com suas vantagens 

e limitações. Os interrogativos incluem entrevistas, questionários e desenhos. Os 

associativos principalmente resumem-se à TALP, amplamente empregada em 

pesquisas sobre o núcleo central, e a carta associativa, um refinamento da primeira 

técnica. 

 A TALP é um recurso simples e prático na revelação dos elementos cognitivos 

de uma representação. A partir de um indutor, pede-se aos sujeitos que digam as 

primeiras palavras ou expressões que vierem à mente. O indutor pode ser verbal ou 

icônico-midiático, perpassando palavras, frases, fotos, vídeos ou sons (COUTINHO; 

BÚ, 2017). 

 Tratando-se da amostragem para esse tipo de técnica, Wachelke e Wolter 

(2011) sugerem que o banco de dados apresentará maior estabilidade quanto maior 

for o número de pessoas consultas. Este pode variar, porém os autores notam que 

amostras entre 100 e 200 pessoas já culminam em resultados mais confiáveis. Uma 

das vantagens deste tipo de técnica evocativa é “a facilidade de aplicação e o fato de 
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permitir o acesso simultâneo ao conteúdo e à estrutura representacional, a partir da 

análise das evocações hierarquizada” (WOLTER; WALCHEKE, 2013, p. 120). 

No que tange à formação dos participantes de uma pesquisa em 

representações sociais, a flexibilidade embutida por Moscovici (1961/1976) em sua 

teoria permitiu um tratamento multifacetado dos sujeitos consultados. À medida que 

autoras como Jodelet (1989) analisam as representações sociais em seu contexto 

orgânico de produção, com sujeitos que compartilham vínculos no cotidiano, a teoria 

também permite abordar grupos taxonômicos, isto é, que compartilham características 

em comum, apesar de não necessariamente possuírem laços no dia a dia. Este é um 

tratamento empírico particular da abordagem estrutural. 
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CAPÍTULO 2 – DOS CAMINHOS AOS ENCONTROS: REPRESENTAÇÕES NAS 

PALAVRAS ESCRITAS 

 Havendo fornecido as bases conceituais e teóricas em que se assentam a 

pesquisa, trata-se neste capítulo dos procedimentos metodológicos, sustentados e 

baseados em um plano cartográfico de saberes (BAPTISTA, 2014) e da descrição e 

interpretação dos resultados obtidos em campo. Baptista (2014, p. 344) ressalta a 

existência de não apenas “um” caminho metodológico, mas algo que denomina de 

“trama de trilhas e possibilidades a serem acionadas”. A autora propõe uma 

Cartografia de Saberes que não se submete à escolha de um percurso metodológico 

estável e calcado em certezas, mas suficientemente flexível às vivências tidas em 

campo, considerando a subjetivação do pesquisador como uma potência para a 

pesquisa. 

 Em vez de definir aprioristicamente “o” caminho que a pesquisa irá percorrer, a 

Cartografia de Saberes implica no esboço de estratégias metodológicas que podem 

se tornar necessárias em campo (BAPTISTA, 2014). Esse tipo de abordagem é 

recomendado especialmente às pesquisas qualitativas, cujo objetivo principal é a 

compreensão da intensidade e complexidade de fenômenos sociais (BAPTISTA, 

2014; MINAYO, 2017). 

 A título de curiosidade, pretendia-se inicialmente, na concepção do projeto de 

pesquisa, empreender uma pesquisa de natureza estritamente qualitativa. No entanto, 

no decorrer da familiarização com a literatura científica e da aproximação com o 

campo, notou-se que a pesquisa poderia beneficiar-se dos procedimentos 

preconizados por Abric (1993b) e Wolter e Wachelke (2013) ao tratarem do núcleo 

central e sistema periférico das representações sociais. 

 Essa postura em relação ao objeto de estudos apresentada denota o interesse 

que o pesquisador deve ter de permanecer sensível às questões emergidas no campo 

(BAPTISTA, 2014). Também demonstra proximidade com uma abordagem 

antropológica clássica, em que se sugere sensibilidade do pesquisador para observar 

seu campo e se despir de suas hipóteses quando assim for requerido. Malinowski 

(1978, p. 23) preconiza que “se [o etnógrafo] é incapaz de a qualquer momento alterar 

as suas perspectivas e as abandonar de livre vontade perante as evidências, 

escusado é dizer o que seu trabalho será inútil”.  

 O posicionamento epistemológico esboçado compartilha semelhanças com a 

postura adotada nos estudos sobre representações sociais. Em primeiro lugar, a 
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consciência de que o objeto de estudo é dinâmico e está em constante mudança. O 

próprio termo representação social carrega em si o dinamismo da vida cotidiana, ainda 

mais se comparado ao termo representação coletiva, marcado por sua estaticidade 

(MOSCOVICI, 2011; JOVCHELOVITCH, 2011).  

 Outro ponto particularmente relevante para a teoria das representações sociais 

é que a ida ao campo, vista como coleta de dados ou construção do corpus de 

pesquisa, não deve ser empreendida com o intuito de testar ou comprovar hipóteses, 

mas sim como uma oportunidade de se fazer descobertas (MOSCOVICI, 1988; 

JODELET, 2008). Esse posicionamento vai ao encontro da Cartografia dos Saberes 

que sugere a flexibilidade e a atenção do pesquisador a se permitir trilhar caminhos 

que não foram previamente previstos (BAPTISTA, 2014). 

 A crítica às tentativas de verificação de hipóteses antes mesmo do contato com 

determinado fenômeno está presente em campos do conhecimento cujo lastro teórico 

se distingue por ser estritamente qualitativo, como na antropologia e abordagens 

fenomenológicas. Esta constatação não é surpreendente, principalmente 

considerando a existência de abordagens antropológicas na teoria das 

representações sociais (DE ROSA, 2014), que é em si uma fenomenologia da vida 

cotidiana (JOVCHELOVITCH, 2011). 

2.1 REFORÇANDO CUIDADOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 Antes da descrição dos procedimentos adotados, ressaltam-se alguns 

cuidados teórico-metodológicos preconizados por Alves-Mazzotti (2005). Isto porque, 

no transcorrer da popularização da teoria das representações sociais, alguns 

equívocos se disseminaram, gerando apropriações às vezes incompatíveis e distantes 

dos fenômenos e da teoria representacional. A despeito de Moscovici (1988) deixar 

clara a flexibilidade impressa em suas proposições, existem alguns conceitos que se 

consolidaram na teoria nas suas décadas de existência e a ela são inegociáveis.  

 O primeiro elemento fundamental às representações sociais é que estas 

sempre estão ligadas a algum objeto. Alves-Mazzotti (2005) ressalta a importância de 

delimitar com clareza o objeto por dois motivos. Em primeiro lugar, ele deve estar claro 

de forma a orientar a construção de instrumentos adequados a apreender 

representações sobre tal objeto. Em sequência, deve-se cuidar para não perder de 

vista o objetivo representacional que se buscou investigar na discussão dos 

resultados. Segundo a autora, algumas pesquisas se comprometem a estudar 
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representações sobre um objeto e acabam tecendo conclusões desconexas de suas 

propostas iniciais. 

 No que respeita à interpretação e discussão dos dados, Alves-Mazzotti (2005) 

adverte pesquisadores sobre o equívoco de considerar as representações como a 

verdade em relação a um objeto ou “um espelho da realidade”. Essa recomendação 

parece poder ser sintetizada em um aforismo moscoviciano: “representar uma coisa, 

um estado, não é só desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, é reconstruí-lo, retocá-lo, 

modificar-lhe o contexto” (MOSCOVICI, 2012, p. 54). Isso deve ser considerado não 

somente ao analisar os dados como também ao tomá-los para fazer inferências sobre 

as práticas dos grupos sociais (ALVES-MAZZOTTI, 2005). 

 Por fim, a autora chama atenção para algo que difere a teoria das 

representações sociais da psicologia social americana: não existem representações 

erradas sobre um objeto, “uma vez que as transformações efetuadas na apropriação 

do objeto pelos sujeitos constituem a forma mesma do pensamento social” (ALVES-

MAZZOTTI, 2005, p. 146). Dito isso, não cabe ao pesquisador arrogar-se a detenção 

do conhecimento “racional”, mas sim aprender como os agentes sociais apreendem a 

realidade de um objeto. 

 Este preâmbulo serve apenas para lembrar o autor e ao leitor de que é fácil 

incorrer em equívocos quando não se debruça sobre a literatura. Isto feito, pode-se 

partir para a descrição dos procedimentos adotados nesta investigação. 

2.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 Interessou-se neste estudo pelas representações sociais construídas por 

trabalhadores de hotéis em torno de seu trabalho. Para isso, foram incluídos nesta 

pesquisa: (1) trabalhadores de hotéis, independentemente do departamento ou cargo, 

no município do Rio de Janeiro; (2) pessoas que tenham trabalhado em hotéis pelo 

menos até o mês de março de 2020, a fim de contemplar também aqueles que 

pudessem haver tido seus empregos afetados em decorrência da pandemia da 

COVID-19. 

 Construiu-se um questionário (Apêndice A) no Google Forms dividido em três 

seções. A primeira apresentou sucintamente o objetivo da pesquisa, contendo um 

breve Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a pergunta filtro que 

confirmava o enquadramento do perfil do respondente na pesquisa. A segunda seção 

empregou a Técnica de Associação Livre de Palavras da seguinte forma:  
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a) Utilizou-se como indutor das evocações a frase “Trabalhar na hotelaria é…”. 

Encontra-se na literatura consonância a esse tipo de indutor em Palhares 

(2002), que analisou as evocações de professores sobre o trabalhar na 

universidade; 

b) Solicitou-se, então, que o respondente completasse a frase indutora com cinco 

palavras ou expressões em ordem hierárquica, isto é, da que considera mais 

importante a menos significativa. 

 Isto permitiu identificar as palavras/expressões que surgem com mais 

frequência, assim como a Ordem Média de Evocação, que se refere à hierarquia dos 

itens de acordo com a ordem em que são escritos. Palavras que são evocadas em 

primeiro lugar com mais frequência possuem Ordem Média de Evocação baixa. Por 

outro lado, palavras escritas em quarto e quinto lugar, possuem Ordem Média de 

Evocação alta. Em tese, isso indica um distanciamento do núcleo central. A terceira 

seção foi destinada à caracterização sociodemográfica dos participantes consultados. 

Nessa seção, também havia um espaço com convite para uma entrevista virtual e 

outro para que os respondentes deixassem seus contatos, caso desejassem receber 

os resultados deste questionamento. 

Em primeiro lugar, o questionário foi testado com um grupo com características 

semelhantes às da amostra pretendida. Optou-se por realizar o teste com 

trabalhadores de hotéis da rede de contatos do pesquisador. O instrumento foi 

distribuído virtualmente para 19 trabalhadores de 10 hotéis situados no município do 

Rio de Janeiro. Solicitou-se que respondessem ao questionário e fizessem 

comentários sobre o entendimento e clareza das questões. Identificou-se que as 

questões estavam sendo compreendidas e respondidas adequadamente. 

Em seguida, adotou-se como estratégia de disseminação do questionário a 

técnica da bola de neve, ao solicitar que os respondentes do instrumento 

compartilhassem o link do questionário com sua rede de contatos da hotelaria carioca. 

De modo a complementar essa aproximação dos respondentes, optou-se por distribuí-

lo também via rede social profissional LinkedIn, uma abordagem mais proativa para a 

obtenção de respostas de candidatos elegíveis.  

Iniciou-se distribuindo o questionário para trabalhadores dos mesmos dez 

hotéis participantes na validação do instrumento. Em sequência, ampliou-se para 18 

hotéis para obter mais respostas, selecionados a partir de critérios quantitativos, 

relacionados ao número de empregados registrados no LinkedIn, na página 



40 

 

correspondente ao hotel. Por razões éticas, a identidade dos hotéis com trabalhadores 

respondentes foi preservada. 

A distribuição do questionário deu-se entre os meses de março e junho de 

2020. Foram obtidas 229 respostas no total. Destas, subtraíram-se as dos 

participantes: que apontaram não trabalhar ou não haver trabalhado em hotéis (n=8); 

cujos hotéis estavam situados fora do Rio de Janeiro (n=9); ou que não preencheram 

o questionário adequadamente (n=9). O corpus de pesquisa foi construído, portanto, 

tendo como base as respostas válidas de 203 trabalhadores de hotéis, atuantes no 

município do Rio de Janeiro. 

Somaram-se aos dados obtidos por meio do questionário, aqueles coletados 

em (n=9) entrevistas semiestruturadas realizadas virtualmente com trabalhadores de 

hotéis. Estes indicaram sua vontade e disponibilidade para entrevistas on-line no 

preenchimento do questionário. As entrevistas foram conduzidas remotamente pelas 

plataformas Google Meet, Zoom ou pelo aplicativo para smartphones WhatsApp e 

gravadas mediante autorização dos trabalhadores. O roteiro semiestruturado 

(Apêndice B) abrangeu as trajetórias pessoais e profissionais, as práticas cotidianas 

no trabalho em hotéis e o retorno às palavras evocadas pelo trabalhador no 

questionário, de forma que este discorresse livremente sobre os sentidos atribuídos 

às palavras escritas no instrumento. 

2.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Após considerar apenas os questionários válidos, prosseguiu-se para o 

agrupamento e padronização das respostas. O estímulo indutor “Trabalhar na 

hotelaria é…” foi completado por 203 trabalhadores, produzindo 1012 evocações. A 

Técnica de Associação Livre de Palavras funciona como uma lâmina de dois gumes, 

pois à medida que permite ter acesso ao conteúdo e indícios da estrutura das 

representações sociais de forma espontânea e objetiva, sua aplicação virtual também 

pode dar margem para que participantes escrevam frases longas e complexas, o que 

pode dificultar a análise do corpus como um todo. 

 O primeiro passo para a análise foi o tratamento de equivalência dado às 

respostas. Wachelke e Wolter (2011) descrevem duas possibilidades para esse 

procedimento: o agrupamento das evocações por critérios semânticos ou por 

lematização. Os autores preferem a segunda alternativa, que consiste em reduzir as 

variações de uma mesma palavra ao seu radical e optar pela forma mais frequente. 
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Pode-se citar como exemplo no banco de dados desta pesquisa, o caso da palavra 

“Desafiador” (n=34), que apareceu também nas formas “Desafiante” (n=8), “Desafio” 

(n=3) e “Um desafio” (n=1). Ao aderir ao critério da lematização, todas as variações 

se transformam em “Desafiador”, a forma mais frequente. 

 No entanto, notou-se que o termo “Desafiador” também aparece em outras 

formas dispersas no corpus: “Um desafio constante”; “Estar disposto a desafios”; “Que 

a cada dia haverá um novo desafio”; “Ser feliz com desafios novos todos os dias”; 

“Todos os dias um desafio diferente” e “Demanding4”. Portanto, optou-se por agrupá-

las também à palavra “Desafiador”, haja vista que todas apontam para esse adjetivo.  

Ademais, foram empregados critérios semânticos no tratamento dos dados, de 

modo a não perder expressões cujo sentido aponte para uma mesma categoria de 

palavras. É exemplo disso o caso da palavra “Abnegação”. Apesar de ter sido 

mencionada apenas uma vez, outras evocações parecem poder consubstanciá-la: 

“Abrir mão de alguns aspectos da sua vida pessoal”; “Abrir mão de bastante coisa da 

sua vida pessoal”; “Abrir mão de muitas datas especiais”; “Deixar projetos pessoais e 

acadêmicos em segundo plano”; “Abdicar de muitas coisas”; e “Renúncia”. 

Considerou-se que essas palavras são versões mais elaboradas e prolixas da palavra 

“Abnegação”.  

Encontra-se respaldo para tal procedimento em Sá et al (2009), que recorreram 

a categorizações mais abrangentes para abarcar evocações sobre o Regime Militar 

no Brasil quando estas apareceram de forma dispersa. Coutinho e Bú (2017, p. 224) 

recomendam a criação de um dicionário a partir da “similaridade semântica ou as 

afinidades de sentido comum no reagrupamento por semelhanças”. Isso deve ser feito 

como etapa subsequente à identificação das evocações mais frequentes e, então, 

adequar as dispersões às categorias mais consolidadas.  

O tratamento de equivalência descrito incorporou a lematização e critérios 

semânticos, culminando na elaboração de um dicionário (Apêndice C). Nele estão 

contidos todos os agrupamentos. Esse procedimento foi realizado ao importar o banco 

de dados do Excel oriundo do Google Forms para o Calc do Open Office5. Nele, cada 

 
4 O dicionário virtual Wordreference apresenta como sinônimos para demanding as palavras taxing e 

challenging. O dicionário de Cambridge traduz a palavra para “exigente, trabalhoso, difícil”. Devido à 
proximidade semântica entre a evocação “Demanding” e “Desafiador”, optou-se por agrupar a primeira 
à segunda. Fonte: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/demanding Acesso 
em: 1 set. 2020. 
5 Open Office é um pacote de softwares livres para edição de textos, planilhas de dados e outras 

ferramentas de escritório similares às fornecidas pelo Pacote Office da Microsoft Corporation. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/demanding
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linha correspondeu a um sujeito e cada coluna a uma evocação. Após esse 

procedimento, o arquivo foi executado no IRAMUTEQ, software que faz interface com 

o pacote estatístico R e fornece análise prototípica das representações, ou um quadro 

de quatro casas, ilustrando a possível estrutura das representações sociais presente 

no corpus. Prosseguiu-se a discussão do quadro elaborado a partir do referencial 

teórico construído e da análise de similitude também produzida no Iramuteq.   

2.4 REPRESENTAÇÕES DE HOTELEIROS SOBRE SEU TRABALHO 

 Atenção especial será dada nesta parte à descrição, compreensão e 

interpretação dos dados construídos com os trabalhadores. Primeiramente, 

descrevem-se as características da população estudada, divididas em aspectos 

sociodemográficos e dados referentes ao trabalho na hotelaria. Em sequência, 

apresentam-se e discutem-se a prototipação e similitude das representações sociais 

do grupo de trabalhadores estudados. 

2.4.1 Caracterização da amostra 

 A amostra consultada foi do tipo não probabilística e intencional. Dos 203 

trabalhadores que responderam ao questionário, predominou levemente a população 

masculina (51,7%), solteira (66%), com idade entre 19 e 29 anos (55,7%) e Ensino 

Superior Completo (40,9%). Esses dados podem ser consultados na Tabela 1. 

Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos respondentes, 2020. 

Sexo N % 

Masculino 105 51,7% 

Feminino 98 48,3% 

Estado Civil N % 

Casado(a) ou União Estável 63 31,0% 

Divorciado(a) 6 3,0% 

Solteiro(a) 134 66,0% 

Idade N % 

19-24 anos 58 28,6% 

25-29 anos 55 27,1% 

30-34 anos 42 20,7% 

35-39 anos 24 11,8% 

40 anos ou mais 24 11,8% 

Escolaridade N % 

Ensino Fundamental/Médio 25 12,3% 

Ensino Superior Incompleto 60 29,6% 

Ensino Superior Completo 83 40,9% 

Pós-graduação 35 17,2% 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O setor hoteleiro é frequentemente descrito como uma “indústria de pessoas”.  

Uma das possíveis leituras para esse “lugar comum” é o fato do consumo do produto 

hoteleiro estar sempre acompanhado por trabalhadores. A produção da oferta e o 

consumo do serviço são simultâneos (LASHLEY; SPOLON, 2011). Nesse contexto, 

quantidade de funcionários necessária para a organização e funcionamento de um 

hotel é reflexo da complexidade e diversidade das operações diárias de acolhimento, 

limpeza, alimentação, segurança, manutenção, administração e muitas outras. Por 

conseguinte, a “indústria hoteleira” gera uma variedade de trabalhos nos níveis 

operacional, tático e gerencial. 

 Encontram-se na Tabela 2 dados pertinentes ao departamento dos 

trabalhadores consultados, bem como sua renda individual, jornada e escala de 

trabalho, tempo de atuação em hotéis e regime de contratação. 

Tabela 2: Dados referentes ao trabalho. 

Departamento N % 

Administração 22 10,8% 

Alimentos & Bebidas/Eventos 36 17,7% 

Estagiários/ Jovens Aprendizes 22 10,8% 

Gerências e Diretorias 24 11,8% 

Governança 13 6,4% 

Recepção 75 36,9% 

Reservas e outros 11 5,4% 

Jornada de Trabalho N % 

Até 6h  15 7,4% 

Entre 6h1min e 8h  34 16,7% 

Entre 8h1min e 10h  123 60,6% 

Entre 10h1min e 12h 26 12,8% 

Entre 12h1min e 14h 3 1,5% 

Mais de 14h 2 1,0% 

Escala de trabalho N % 

5x2 (Trabalho 5 dias e folgo 2 58 28,6% 

6x1 (Trabalho 6 dias e folgo 1) 138 68,0% 

Outra escala 7 3,4% 

Regime de contratação N % 

Carteira Assinada (CLT) 182 89,7% 

Estágio 17 8,4% 

Outro 4 2,0% 

Tempo na hotelaria N % 

Menos de 1 ano 35 17,2% 

1 e 2 anos 21 10,3% 

2 e 5 anos 54 26,6% 

5 e 10 anos 55 27,1% 

10 a 20 anos 29 14,3% 

Mais de 20 anos 9 4,4% 

Remuneração N % 

até R$ 1.045 (1 salário mínimo/ SM) 19 9,4% 

R$ 1.046 a R$ 2092 (+ 1 SM a 2 SM) 45 22,2% 



44 

 

R$ 2.093 a R$ 3.135 (+ 2 SM a 3 SM) 60 29,6% 

R$ 3.136 a R$ 6.270 (+ 3 SM a 6 SM) 41 20,2% 

R$ 6.271 a R$ 10.450 (+ 6 SM a 10 M) 15 7,4% 

mais de R$10.450 (+ 10 SM) 2 1,0% 

Prefiro não responder 21 10,3% 

Fonte: Elaboração própria. 

 Depreende-se da Tabela 2 o predomínio de respostas de trabalhadores da 

recepção (36,9%) e do setor de Alimentos & Bebidas ou Eventos (17,7%). 

Prevaleceram também os trabalhadores contratados com Carteira Assinada no regime 

CLT (89,7%). No que se refere às jornadas de trabalho, a maioria declarou trabalhar 

entre 8 e 10 horas diárias, em escalas de trabalho 6 por 1, isto é, seis dias de trabalho 

e uma folga semanal. 

Em relação à renda individual, 29,6% dos participantes afirmaram auferir entre 

dois e três salários mínimos (R$1.045)6 e 22,2% assinalaram entre um e dois. A maior 

parcela dos participantes trabalha na hotelaria há pelo menos dois anos, sendo o 

interstício de 5 a 10 anos o mais preeminente (27,1%).4 

2.4.2 Representações sociais: prototipação e similitude  

 A análise prototípica é um procedimento que permite visualizar a possível 

estrutura representacional de um objeto para um grupo de pessoas. Diz-se “possível”, 

porque apreender a estrutura das representações urge o emprego de procedimentos 

multimetodológicos. O produto da prototipação é um quadro de quatro casas em que 

cada quadrante consiste na combinação de coordenadas referentes à frequência de 

cada termo e a sua Ordem Média de Evocação (SÁ, 1996). Isto é dizer que cada casa 

demonstra o cruzamento entre as palavras mais (ou menos) evocadas e a média 

ponderada da ordem em que aparecem no corpus. 

O quadrante superior esquerdo corresponde às palavras mais frequentes e 

mais prontamente evocadas pelos sujeitos. Ele constitui o possível núcleo central das 

representações para o grupo consultado. A teoria do núcleo central sustenta-se na 

proposição de que toda representação é elaborada em torno de um conjunto 

estruturado de opiniões, crenças e atitudes, que designa seu significado e sua 

organização (ABRIC, 1994a). 

 
6 Ano de referência 2020. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,camara-

aprova-texto-base-da-mp-do-salario-minimo-de-r-1045,70003315609 Acesso em: 21 jun. 2020. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,camara-aprova-texto-base-da-mp-do-salario-minimo-de-r-1045,70003315609
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,camara-aprova-texto-base-da-mp-do-salario-minimo-de-r-1045,70003315609
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Cabe recordar também que o sistema central recebe influência dos valores 

coletivos, da memória social e da história do grupo, que engendram elementos 

considerados inegociáveis pelos sujeitos ao se remeterem a um objeto (ABRIC, 1996). 

No caso do presente estudo, o conteúdo e estrutura das representações sociais dos 

hoteleiros sobre seu trabalho encontram-se na Figura 2. 

Figura 2: Análise prototípica referente ao estímulo indutor “Trabalhar na hotelaria é...”. Rio de Janeiro, 
2020. (n sujeitos = 203; n palavras=1012; frequência mínima=10). 

OME <= 2,75 >2,75 

 Núcleo central Primeira periferia 

Freq. 
Med. 

Term. Freq. OME Term. Freq. OME 

 
 
 

 
>=23 

Desafiador 52 2,2 Cansativo 63 2,8 

Servir 44 1,9 Amar 24 3,3 

Gratificante 29 2,6 Estressante 23 2,9 

      

      

      

 
 
 
 
 
 

<23 

Elementos contrastantes Segunda periferia 

Dedicação 21 2,7 Experiência 20 3,5 

Dinâmico 19 2,4 Divertido 19 3,2 

Paixão 18 2,2 Trabalhar em equipe 19 3,6 

Prazeroso 16 2,5 Aprendizagem 18 3,1 

Hospitalidade 10 1,6 Empatia 17 3,4 

Lidar com pessoas  10 2,7 Conhecer culturas 17 2,9 

   Cuidar 13 3,1 

   Não ter rotina 12 3,3 

   Comprometimento 11 3,5 

 
Fonte: Elaboração própria. 

As evocações “Desafiador” (n=52), “Servir” (n=44) e “Gratificante” (n=29) 

integram o primeiro quadrante, possível núcleo central, por constarem com alta 

frequência e baixa Ordem Média de Evocação. Isso significa que são os elementos 

mais estáveis na memória dos participantes da pesquisa, produzindo o significado que 

determina a organização das representações. Essas palavras aduzem a aspectos 

referentes à organização e às relações de trabalho em hotéis. “Desafiador” e 

“Gratificante” parecem fazer alusão às características de um ambiente de trabalho em 

sua essência dinâmico. Sugere-se que o constante contato com hóspedes, pares, 

supervisores, subordinados e fornecedores da cadeia de produção hoteleira alimenta 

esse dinamismo, e por meio também da própria sensibilidade do mercado de hotéis 

às múltiplas variáveis externas do ecossistema em que está inserido. 

O par de palavras desafiador-gratificante figura como uma possível antinomia 

representacional, uma vez que provavelmente se consegue em meio às tensões dos 

desafios de trabalhar em hotéis engendrar situações que geram gratificação. Isto pode 

ser observado e analisado apenas a partir de um prisma dialógico, marcado pela 
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coexistência de verdades e diversidades simultaneamente contraditórias e 

complementares entre si (MARKOVÁ, 2006). 

O aparecimento da gratificação como tema sugere a existência de 

reconhecimento dentro da organização do trabalho, que pode advir dos pares, 

superiores e de hóspedes. Devido à amostra ser composta principalmente por 

trabalhadores que mantêm relações com clientes, estes podem ser uma das fontes 

que justificam o elemento “Gratificante”. Assumindo essa evocação como indicadora 

do reconhecimento, destaca-se seu papel estruturante quando confrontado com a 

palavra “Desafiador”. 

A despeito de se observar uma associação lógica evidente das evocações 

“Gratificante” e “Desafiador”, ambas estão circunscritas em um núcleo central 

marcado pelo “Servir”. “Servir” (OME=1,9) apresentou a maior centralidade no 

primeiro quadrante e carrega uma temporalidade histórica que merece uma discussão 

própria, posto que servir pode aduzir a muitos sentidos. Em uma primeira análise, o 

verbo pode remeter ao setor terciário, de serviços, cuja origem remonta ao período 

pós-industrial, e, em uma instância mais recente, ao turismo e à hotelaria como 

fenômeno socioespacial e atividade do terceiro setor da economia. Por outro lado, 

questiona-se se a evocação também pode remeter a um caráter servil do trabalho em 

hotéis, discussão que será pormenorizada no capítulo seguinte. 

Os quadrantes remanescentes corroboram e explicitam ainda mais a 

dialogicidade representacional do trabalho em hotéis vis a vis às outras adjetivações 

evocadas pelos hoteleiros. O quadrante superior direito comporta a primeira periferia 

das representações e inclui três evocações: “Cansativo” (n=63), “Amar” (n=24) e 

“Estressante” (n=23). A primeira periferia distingue-se do núcleo central por 

apresentar uma Ordem Média de Evocação alta. Isso significa que a velocidade de 

ativação da evocação foi mais lenta pelos participantes e, portanto, provavelmente 

possui menos importância para eles. 

Sá et al (2009) advertem que alguns elementos presentes na primeira periferia 

podem, na verdade, ter um caráter central nas representações de um grupo sobre um 

objeto. No caso dos hoteleiros, chama a atenção a alta frequência da evocação 

“Cansativo”, maior em todo o quadro. Ela é fruto da consubstanciação de algumas 

formas e gradações de “Cansativo”: “Desgastante”, “Muito cansativo”, “Fatigante”, 

“Exaustivo”, “Extenuante”, “Cansativo demais” e outras variações. 
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No entanto, vale frisar que o adjetivo “cansativo” não é um atributo exclusivo 

do trabalho na hotelaria. Essa evocação aparece em outras pesquisas interessadas 

nas representações sociais do trabalho, surgindo, por exemplo, também como 

elemento periférico nas representações de estudantes de ensino médio sobre o 

trabalho (OLIVEIRA et al, 2010). Contudo, convém questionar o que confere ao 

trabalho na hotelaria a alcunha de cansativo. Por que essa palavra foi evocada tantas 

vezes? Qual é sua associação com os outros termos evocados? A evocação 

“Estressante” pode contribuir para a elucidação dessas indagações.  

Apesar de se encontrar em um limiar entre a primeira e a segunda periferia, o 

termo “Estressante” é emblemático por algumas razões. Primeiramente, trata-se de 

uma palavra proveniente da física, amplamente utilizada em estudos epidemiológicos 

sobre a saúde do trabalhador (SELIGMANN-SILVA, 2011) e difundida socialmente 

com diversos significados. Do ponto de vista acadêmico, o estresse como fenômeno 

no trabalho na hotelaria vem sendo investigado há décadas, principalmente à guisa 

de maximização da produtividade dos trabalhadores (O’NEILL; DAVIS, 2011). 

Dentre as características que podem provocar estresse em hotéis, Zhao e 

Ghiselli (2016) elencam: jornadas de trabalho longas e irregulares; altos índices de 

rotatividade; trabalho em feriados; e salários relativamente baixos. Já se demonstrou 

que o estresse no trabalho em hotéis pode ter efeitos deletérios à saúde de 

trabalhadores, o que, segundo O’Neill e Davis (2011) pode originar aumento nos 

custos operacionais da empresa.  

Ademais, existem indícios que sugerem a ocorrência de depressão relacionada 

ao trabalho na hotelaria (SHANI; PIZAM, 2009). Esses autores enfatizam 

especialmente o alto custo que a incidência desse fenômeno pode provocar, em razão 

do absenteísmo e de altos índices de rotatividade. Em 2009, estimava-se um custo 

direto desse adoecimento de mais de U$100 milhões para a indústria hoteleira 

americana (SHANI; PIZAM, 2009). 

O estudo aqui empreendido não poderia comprometer-se com uma análise 

aprofundada dos fatores que ocasionam ou favorecem o estresse na hotelaria. 

Tampouco poderia propor etiologias e nexos causais entre o trabalho em hotéis e 

adoecimento. Não obstante tais impossibilidades, cabe explorar a coexistência dos 

elementos “Cansativo” e “Estressante” com a evocação “Amar”, que explicitam uma 

possível antinomia de forma mais evidente do que no núcleo central. 
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Aqui aparece uma pista que pode conduzir à noção de polifasia cognitiva: a 

convivência de racionalidades múltiplas dentro de um grupo social ou de um único 

indivíduo (JOVCHELOVITCH, 2011). A depender do tempo e contexto, diferentes 

lógicas e compreensões da realidade podem emergir, visto que toda representação é 

visceralmente contextualizada (JODELET, 2001). Porém, não apenas isso, já que 

diferentes lógicas podem surgir em um mesmo contexto (JOVCHELOVITCH, 2011). 

Isto corrobora a ideia de que “O pensamento [...] ao invés de ser homogêneo e 

monológico, é normalmente antinômico e dialógico” (MARKOVÁ, 2006, p. 161). 

À medida que a teoria do núcleo central confere organicidade às 

representações, dentro da compreensão de que o núcleo central é marcado por algum 

grau de homogeneidade, a dialogicidade permite lembrar que dentro da própria 

homogeneidade pode haver conflitos, tensões e polifasia cognitiva. O núcleo central, 

na concepção de Abric (1993), é fortemente marcado pela história. A história integra 

os contextos representacionais, junto à cultura, aos aspectos socioeconômicos e à 

comunicação (JOVCHELOVITCH, 2020) em uma multidimensionalidade permanente. 

No caso da hotelaria, remeter aos adjetivos cansativo e estressante é algo que 

poderia ser, de certo modo, previsível ao observar a bibliografia especializada em 

trabalho em hotéis. “Amar”, por outro lado, é um resultado que provoca curiosidade, 

especialmente no que se refere à sua conexidade com outras evocações. Por 

pertencer à primeira periferia, “Amar” contribui para a significação dos elementos 

contidos no núcleo central: “Desafiador”, “Servir” e “Gratificante”. No entanto, possui 

quase que a frequência mínima para compor o segundo quadrante, o que denota um 

distanciamento maior do núcleo do que a evocação “Cansativo”, por exemplo.  

Ainda assim, a primeira periferia desempenha uma função fundamental nas 

representações sociais, pois permite concretizar seu significado central, à medida que 

também, mesmo os elementos mais distantes do núcleo no sistema periférico 

“ilustram, aclaram e justificam sua significação” (ABRIC, 1994a, p. 23). Amar, portanto, 

enquadra-se no segundo caso: aparece com uma Ordem Média de Evocação alta, o 

que demonstra maior distanciamento do núcleo, mas permite também compreender a 

heterogeneidade das representações, já que o caráter mais consensual se expressa 

através do núcleo. 

O quadrante inferior esquerdo inclui os elementos de contraste. Nele estão 

contidas as evocações acionadas com uma frequência menor do que a média, mas 

possuem alguma centralidade para um subgrupo consultado pois foram lembradas 
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em primeiro lugar. A zona contrastante compõe-se de evocações provavelmente 

importantes para subgrupos dentro da amostra consultada. Ademais, os elementos 

desse quadrante podem se configurar como indicadores de transição, de dinamismo 

e mudanças nas representações. 

A zona de contraste abrange as evocações: Dedicação (n=21), Dinâmico 

(n=19), Paixão (n=18), Prazeroso (n=16), Hospitalidade (n=10) e Lidar com pessoas 

(n=10). Os substantivos e adjetivos do quadrante denotam aspectos positivos na 

organização do trabalho em hotéis. A alta frequência das evocações dedicação e 

dinâmico confirmam algumas conjecturas elaboradas na descrição do núcleo central 

e corroboram o par desafiador-gratificante. Na mesma linha de raciocínio, paixão e 

prazeroso são evocações semanticamente interligadas ao gratificante e ao amar. 

Hospitalidade (OME=1,6), por sua vez, carrega polissemias que procedem de 

seu percurso histórico milenar, permeado por mitos, crenças, práticas e saberes. Em 

torno desse conceito, construíram-se também escolas de pensamento ligadas à 

antropologia, à sociologia, ao turismo e à hotelaria. A despeito de apresentar a 

frequência mínima para inclusão na análise prototípica, hospitalidade possui a menor 

Ordem Média de Evocação de todo o quadro, o que corresponde a uma relevância 

alta para os trabalhadores. Deduz-se disso sua centralidade para ao menos um grupo 

de pessoas para o qual essa evocação é inegociável. 

O quadrante inferior direito representa a segunda periferia e agrega as 

evocações mais distantes do núcleo central, isto é, as palavras que obtiveram 

frequência menor do que o ponto de corte e uma Ordem Média de Evocação elevada. 

A segunda periferia ostenta os elementos menos salientes e menos importantes para 

o grupo. Não obstante seu distanciamento do núcleo central, as palavras desse 

quadrante expressam aspectos particulares às micro realidades dentro do grupo. 

A segunda periferia contém verbos que exprimem práticas cotidianas ou 

reflexos de suas práticas cotidianas: “Trabalhar em equipe” (n=19), “Conhecer 

culturas” (n=17), “Cuidar” (n=13) e “Não ter rotina” (n=12). Mesmo apresentando baixa 

frequência, essas evocações complementam o sistema central e amiúde se 

correlacionam às evocações dos outros quadrantes. 

O setor hoteleiro depende crucialmente de pessoas para a manutenção das 

práticas de recepção, limpeza, manutenção, segurança, compras, vendas, gestão e 

uma miríade de outras atividades. As evocações periféricas corroboram essa 

afirmação, haja vista o surgimento das palavras “Trabalhar em equipe” e “Lidar com 
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pessoas”. Esta última também se atrela aos inevitáveis encontros proporcionados pela 

hotelaria entre agentes sociais diversos coprodutores do fenômeno turístico. “Lidar 

com pessoas” igualmente remete às relações com hóspedes e abarca a dimensão 

“Conhecer culturas”. 

A evocação “Cuidar” manifesta-se na segunda periferia em consonância com 

“Servir”, “Amar” e “Hospitalidade”. A articulação entre essas palavras salienta a 

dimensão tácita do acolhimento em hotéis. Refere-se ao fornecimento de abrigo 

temporário para forasteiros, turistas de diferentes localidades que possibilitam 

encontros. Não obstante tal proposição, convivem nesse duplo sistema central-

periférico dualidades irrevogáveis. Além de ser gratificante, o trabalho configura-se 

como desafiador, cansativo e estressante, elementos concentrados no núcleo central 

e primeira periferia. A análise prototípica permite apreender esses elementos 

representacionais e como se organizam, porém, sem estabelecer como se 

relacionam. 

Investigar as representações a partir de sua abordagem estrutural engloba 

também apreender as co-ocorrências entre palavras, visto que denotam associações 

cognitivas entre diferentes evocações. É possível visualizar tais ligações a partir do 

procedimento de análise de similitude. Segundo Guimelli (1994), a análise de 

similitude permite evidenciar a organização das cognições em torno de um objeto. 

Neste caso específico, entende-se por cognições as evocações emitidas pelos 

sujeitos da pesquisa. Wolter, Walcheke e Naiff (2016) explicam que esse 

procedimento considera o reconhecimento das distâncias entre os elementos de uma 

representação, em que as evocações mais agrupadas tendem a ser mais centrais, 

enquanto as mais distantes são periféricas.  

Diferentemente da análise prototípica, considerou-se na análise de similitude a 

frequência mínima de evocações de n=8 com o intuito de ilustrar outras palavras que 

foram menos representativas quantitativamente para compor o quadro de quatro 

casas que, no entanto, podem ser elucidativas na compreensão das representações 

sobre o trabalho dos hoteleiros. Consta na Figura 3 o grafo da árvore máxima dos 

elementos que compõem as representações sobre o trabalho para o grupo abordado. 
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Figura 3: Árvore máxima de similitude das evocações mais frequentes para o indutor “Trabalhar na 

hotelaria é…” (n=203). 

 

 

Fonte: Elaborado no Iramuteq. 

Depreende-se da Figura 3 a centralidade dos elementos “Cansativo” e 

“Desafiador” que conglomeram evocações ao seu redor. Igualmente, considera-se 

que “Servir” possui em alguma medida um caráter central mediado pela evocação 

“Experiência”. Esta última advém de um agrupamento de diversas expressões que 

incluem “Compartilhar experiências”, “Grande experiência”, “Experiência única”, 

“Trocar diferentes experiências” e algumas outras variações. 

Na análise prototípica, a evocação “Experiência” aparece na segunda periferia 

com uma das OME mais elevadas. Em contraste, “Servir” (OME=1,9) surge como uma 

das palavras mais centrais e, portanto, mais significativas e relevantes para o grupo, 

junto da palavra “Hospitalidade” (OME=1,6). Ambas merecem uma reflexão especial 

em razão de sua centralidade e origens etimológicas, que lhe conferem matizes 
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passíveis de crítica e reflexão para a organização do trabalho em hotéis. Essa 

discussão, no entanto, só pode ser feita à luz do aprofundamento da palavra, dos 

sentidos e dos processos de significação que acompanham as representações 

sociais. 

A análise de similitude desenvolvida neste capítulo contribui para a visualização 

do conteúdo e estrutura das representações sociais de hoteleiros sobre seu trabalho. 

Nela, ergue-se a hipótese de que “Desafiador” e “Cansativo” figuram como elementos 

do núcleo central, aliados ao verbo “Servir” e à evocação “Gratificante”, menos 

saliente, porém ainda contribuindo para a constituição do núcleo central. Esta 

afirmação não vai necessariamente ao encontro da análise de prototipação, mas se 

orienta na direção do que Sá et al (2009) compreendem sobre elementos da primeira 

periferia na prototipação, que podem configurar-se mais como centrais do que como 

periféricos, sendo esse o caso da evocação “Cansativo”. 

Este capítulo devotou-se à descrição do conteúdo das representações sociais, 

apreendido pela Técnica de Associação Livre de Palavras. A organização do referido 

conteúdo deu-se a partir das análises prototípica e de similitude, operadas no software 

Iramuteq, apontando para “Desafiador”, “Servir”, “Gratificante” e “Cansativo” como 

elementos centrais. Estes, para a teoria do núcleo central, determinam o significado e 

a organização das evocações periféricas, marcadas por sua heterogeneidade, 

pluralidade e polissemia. 

A Técnica de Associação Livre de Palavras foi fundamental para identificação 

do conteúdo e organização das representações, porém é insuficiente para o 

aprofundamento da compreensão das evocações inventariadas, organizadas e 

interpretadas à luz da teoria do núcleo central. Em outras palavras, a combinação da 

referida técnica com outros procedimentos qualitativos de coleta de dados contribui 

para a qualidade e validade das interpretações sobre os sistemas central e periférico. 

Nesse sentido, entrevistas com 10 trabalhadores de hotéis foram úteis na leitura dos 

elementos centrais e periféricos em busca de como as práticas cotidianas e os 

processos de significação se concatenam. Esse empreendimento será realizado no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: NO ENCONTRO DA ESCUTA: REPRESENTAÇÕES NAS 

NARRATIVAS DOS TRABALHADORES 

 Desde a gênese do problema de pesquisa apresentado nesta monografia, o 

compromisso com a palavra e a escuta são elementos inegociáveis tanto para o autor 

como para o paradigma teórico adotado. Com o desenrolar da pandemia do novo 

coronavírus, os encontros presenciais tornaram-se impraticáveis, reconfigurando a 

vida das pessoas e as estratégias para coleta de dados empíricos por pesquisadores. 

Por outro lado, as conferências virtuais por Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e 

outros meios penetraram o cotidiano daqueles que estudam e trabalham, 

convertendo-se também em ferramentas úteis para pesquisa qualitativa. 

 Apesar de sua recente popularização, a coleta de dados empíricos pela internet 

não é prerrogativa da pandemia, mas vem acontecendo já há alguns anos com as 

websurveys, entrevistas e grupos focais on-line e etnografias virtuais. No que se refere 

à pesquisa qualitativa, Lobe, Morgan e Hoffman (2020) sugerem algumas ferramentas 

úteis para a condução de entrevistas virtuais e descrevem as vantagens e 

desvantagens de cada plataforma. De modo geral, a conveniência e confiabilidade de 

cada site são tensionados com a segurança que fornece. Os autores também 

observam a entrevista virtual como oportunidade de adaptação, que pode resultar 

profícua neste tempo e contexto. 

 No capítulo 2, lançou-se mão de uma técnica associativa (ABRIC, 1994b) para 

a apreensão do conteúdo e estrutura das representações sociais de trabalhadores de 

hotéis. Por meio dela, foi possível esboçar como as representações sobre o trabalho 

se organizam entre elementos centrais e periféricos. O núcleo central apreendido pela 

referida técnica inclui as evocações “Desafiador”, “Servir” e “Gratificante”. Os 

elementos periféricos se dispersam entre adjetivos como “Cansativo”, “Estressante”, 

“Prazeroso” e “Divertido”, verbos como “Amar”, “Lidar com pessoas”, “Trabalhar em 

equipe” e substantivos variados. 

 No capítulo 1, mencionou-se muito sucintamente, a existência de diferentes 

abordagens à teoria das representações sociais. Até aqui, privilegiou-se sua dimensão 

estrutural, inicialmente elaborada por Abric (1993, 1994a, 1994b) e desenvolvida por 

diversos outros pesquisadores no Brasil e no mundo. Recentemente, Jovchelovitch 

(2020) demonstra como é possível realizar uma interface entre a teoria do núcleo 
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central e as abordagens narrativa e dialógica, desenvolvidas principalmente por ela e 

por Marková (2006). 

  Jovchelovitch (2020) interpreta o núcleo das representações sociais como a 

permanência de narrativas, essas imbuídas em contextos socioeconômicos, culturais, 

históricos e comunicacionais. Assim como os demais autores do núcleo central, a 

autora compreende o núcleo central como “um metassistema que cumpre funções 

normativas e regula o pensamento social, reforçando regras, prescrições e códigos 

morais” (JOVCHELOVITCH, 2020, p. 6). No entanto, ao articular o núcleo central com 

a abordagem narrativa, a autora agrega a polifasia cognitiva como um dos 

mecanismos que permitem explicar a coexistência de saberes múltiplos, plurais, por 

vezes, aparentemente contraditórios, mas na verdade dialógicos em sua gênese e 

essência. 

 Neste capítulo, buscou-se incorporar as narrativas, por meio das entrevistas, 

com dois objetivos principais. O primeiro foi conhecer as trajetórias profissionais e 

experiências cotidianas de trabalho por meio das narrativas dos trabalhadores. Em 

segundo lugar, buscou-se retomar as palavras evocadas na Técnica de Associação 

Livre de Palavras, de modo a compreender os contextos culturais e afetivos que 

atravessam os elementos cognitivos presentes nas evocações. De forma menos 

explícita, mas igualmente importante, nas entrevistas narrativas subjaz um 

compromisso ético de valorização da palavra de quem trabalha, de suas experiências 

subjetivas no trabalho e dos sentidos que este carrega para os sujeitos. Sabendo que 

as representações são formas de saber, que podem ser verbalizadas ou não, devotou-

se a atenção à experiência vivida pela palavra.  

As entrevistas foram conduzidas com seis trabalhadoras e três trabalhadores. 

Os entrevistados possibilitaram aprofundamento das análises prototípica e de 

similitude, na medida em que também favoreceram um tensionamento tanto entre 

dados quantitativos e qualitativos, como dentro dos próprios dados qualitativos. Na 

figura 4 apresentam-se os dados referentes à caracterização dos entrevistados, seu 

sexo, idade, função mais recente na hotelaria e tempo de atuação até o momento da 

entrevista. Atribuíram-se nomes fictícios aos participantes para preservação do 

anonimato. Ademais, constam nas duas últimas colunas da figura, o tempo de duração 

de cada entrevista e a plataforma digital utilizada, de acordo com a preferência do 

entrevistado. 
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Figura 4: Perfil dos entrevistados e duração das entrevistas. 

Identificação Sexo Idade Função 
Tempo 

aproximado 
de atuação 

Duração da 
entrevista 

Plataforma 
utilizada 

Lucas Masculino 23 anos Mensageiro 4 anos 56min19s Google Meet 

Susana Feminino 25 anos 
Supervisora de 

recepção 
4 anos 

1h03min06s Google Meet 

Fabrício Masculino 28 anos Recepcionista 5 anos 1h23min00s Google Meet 

Glória Feminino 22 anos 
Recepcionista e 

concierge 
4 anos 

52min42s Google Meet 

Fernanda Feminino 29 anos Agente de reservas 4 anos 40min55s Google Meet 

Iolanda Feminino 34 anos 
Gerente de Nutrição e 

Stewarding 
14 anos 

57min36s Google Meet 

Cléo Feminino 40 anos Chefe de Governança 18 anos 43min24s Zoom 

Henrique Masculino 30 anos 
Coordenador de 

eventos 
4 anos 

1h05min26s Google Meet 

Catarina Feminino 35 anos Camareira 5 anos 1h26min36s Zoom 

Fonte: Elaboração própria. 

As perguntas sobre trajetórias profissionais objetivaram conhecer os contextos 

de produção das falas dos trabalhadores. Imiscuem-se às trajetórias profissionais as 

práticas cotidianas, expressão extraída de Coutinho e Oliveira (2017, p. 83) para 

designar “os acontecimentos corriqueiros do dia a dia, os quais, mesmo em sua 

singularidade, relacionam-se com os processos sociais mais amplos”. Tais 

acontecimentos, na compreensão desses autores e para efeitos deste estudo, são 

repletos de significações, uma vez que “a ação humana é dotada de sentidos e, por 

esse prisma, ação e sentidos são inseparáveis” (COUTINHO; OLIVEIRA, 2017, p. 89). 

De forma dedutiva, o trabalho é uma ação humana e, portanto, é dotado de 

sentidos. É tarefa do pesquisador desvendar os sentidos atribuídos ao trabalho a partir 

de suas ações e palavras. Nesta pesquisa, a ênfase será dada à palavra, meio pelo 

qual os homens e mulheres se fazem: pela palavra, pelo trabalho e pela ação-reflexão, 

como afirma Paulo Freire (1974) em sua Pedagogia do Oprimido. A palavra contada 

e as histórias narradas reconstroem as experiências cotidianas por meio da memória 

e, no ato de contar, inevitavelmente fabricam também significados atrelados às 

experiências dentro do trabalho no hotel. 

Afirmou-se anteriormente que a análise prototípica é recurso útil para a 

identificação do conteúdo e organização das representações sociais sob o amparo da 

teoria do núcleo central. Após isso, o que se obtém? Um acervo de palavras, 
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evocações, que exprimem o que as pessoas representam sobre um estímulo indutor. 

Ora, o que vem em sequência? A necessidade de explorar os significados subjacentes 

às palavras. Isto pode ser realizado por meio das narrativas construídas no encontro 

privilegiado das entrevistas. 

Nota-se na figura 4 que não se poupou tempo para a realização das entrevistas. 

Foram 9 horas e 9 minutos despendidos nas plataformas virtuais, escutando e 

aprendendo com os trabalhadores. Submeteu-se a gravação, consentida pelos 

participantes, à transcrição literal. Os passos seguintes, pertinentes à organização e 

interpretação do material, seguiram as orientações de Braun e Clarke (2006) e Minayo 

(2014). De Braun e Clarke (2006) extraíram-se as orientações relativas à análise 

temática de dados qualitativos. Minayo (2010) contribuiu para adoção de um 

posicionamento hermenêutico-dialético de compreensão-interpretação perante as 

narrativas dos trabalhadores. 

Ao observar a morfologia das evocações da Figura 2 (página 46), verifica-se 

uma distribuição equânime das palavras entre sete adjetivos, substantivos e verbos. 

Os adjetivos expressam sentidos do trabalho evocados pelo indutor “Trabalhar na 

hotelaria é....”. Os substantivos, com exceção de “Experiência” e “Aprendizagem”, 

remontam às qualidades, virtudes ou expectativas subjacentes ao trabalho em hotéis: 

dedicação, paixão, hospitalidade, empatia e comprometimento. Por fim, os verbos 

compõem o emaranhamento de ações espraiadas no cotidiano hoteleiro, entendidas 

aqui como palavras que exprimem práticas habituais. 

 Adotando uma lógica dedutiva da análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006), 

buscou-se nas entrevistas por referências às evocações presentes na Figura 2, 

distribuídas em um sistema central e periférico. A análise temática preconizada por 

Braun e Clarke (2006) consiste em seis passos: 1) familiarização com os dados, neste 

caso, com as transcrições das entrevistas; 2) geração de códigos iniciais; 3) busca 

por temas; 4) revisão dos temas; 5) nomeação dos temas; 6) produção do relatório 

final.  

 Os dados apresentados nas próximas duas subseções resultam dos três 

primeiros passos da análise temática proposta por Braun e Clarke (2006). Isto significa 

que o capítulo apresenta uma discussão preliminar dos principais temas que emanam 

do núcleo central: desafiador e servir. Os códigos iniciais foram as próprias evocações 

do núcleo central apresentado na Figura 2. Essas palavras serviram de guia na busca 

temática pelas afetações e significações presentes nas narrativas dos trabalhadores. 
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O que se apresenta neste subcapítulo é uma exploração inicial das significações dos 

desafios da hotelaria e da ação servir no contexto hoteleiro. Apesar de emergir no 

núcleo central, a evocação “Gratificante” aparece diluída nas entrevistas e receberá 

menções à medida que as narrativas se desenrolam. 

3.1 “TRABALHAR NA HOTELARIA NÃO É PRA QUALQUER UM”: SENTIDOS DO 

DESAFIADOR, DEDICAÇÃO E DINÂMICO 

 Jovchelovitch (2020) sugere que o núcleo central das representações sociais é 

uma narrativa que permanece, que persiste na memória, na fala e se manifesta nas 

condutas de um grupo social. Verificam-se indícios que confirmam essa constatação 

neste estudo. “Desafiador” aparece como palavra mais evocada no primeiro quadrante 

da análise prototípica e isso se reflete nas narrativas dos trabalhadores entrevistados. 

Assim como ilustrado na análise de similitude, desafiador se concatena ao caráter 

dinâmico do trabalho em hotéis: dinamismo que se apresenta na multiplicidade de 

tarefas, polivalência exigida, flexibilidade de horários e intensidade das jornadas de 

trabalho. 

 Tem-se consciência de que não se pode falar em uma experiência única ao 

remeter ao trabalho em hotéis no grupo consultado, em virtude da variedade de 

categorias, classificações e especificidades de bandeiras e marcas. No entanto, os 

desafios que se engendram na realidade dinâmica do hotel aparecem em todas as 

entrevistas, mesmo naquelas em que o interlocutor não tenha evocado “Desafiador” 

na Técnica de Associação Livre de Palavras. Os entrevistados caracterizam o trabalho 

em hotéis como desafiador por quatro motivos, até onde se pode verificar: 1) relação 

com colegas e chefias; 2) relação com hóspedes; 3) extensão das jornadas de 

trabalho; 4) intensidade das jornadas de trabalho.  

 No tocante às relações, as representações do “Desafiador” são sempre dúbias 

e condicionadas às experiências passadas. Isto porque as representações sociais 

estão sempre remetidas aos contextos histórico-culturais (JODELET, 2001; 

JOVCHELOVITCH, 2020). Um mesmo relator, por exemplo, pode verbalizar as 

relações com chefias e hóspedes como sofrível e inspiradora. 

[...]  no Hotel Azul7 a gerente de alimentos e bebidas e o gerente de recepção 
eram pessoas que estavam completamente preocupados com cargo. Não 
estavam preocupadas com a equipe, com bom desenvolvimento do trabalho, 
com a imagem do hotel. Elas não estavam preocupadas com nada disso. Elas 

 
7 Todos os hotéis mencionados nas entrevistas receberam nomes fictícios. 
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só estavam olhando ali pro próprio umbigo. E eu falo isso porque eu vejo a 
diferença de um gerente que está preocupado com o próprio umbigo para um 
gerente que tem um olhar mais amplo. Eu digo isso pelo próprio Carlos [...]. 
Ele é coordenador de recepção, como se fosse um gerente de recepção. Ele 
tem essas qualidades: é uma pessoa muito humana, ele tenta te assistir nas 
suas dificuldades, é uma pessoa nada vaidosa, no sentido de que ele está 
preocupado com o trabalho a ponto de ir pros quartos fazer a arrumação. 
Fabrício, 28 anos, recepcionista. 

 

O Hotel Cinza é uma história muito louca. Eu amava, eu entrei amando aquele 
lugar e saí completamente acabada. Tive surtos de ansiedade e tudo mais. 
[...] foi muito por conta das pessoas que começaram a trabalhar lá. A 
mudança do tipo de pessoa que trabalhava lá, isso me influencia muito, eu 
não consigo ficar num ambiente tóxico, não funciona pra mim. Já tava no 
ponto de eu chorar e falar "Eu não quero trabalhar, eu não quero estar 
naquele lugar" e eu sofria, sofria mesmo, porque eu também tinha aquele 
impacto de ser um lugar que eu gostava muito, foi tipo uma escola, com esse 
final de estar ali, de estar com aquelas pessoas, e foi muito difícil pra eu 
soltar do hotel em si. Susana, 25 anos, supervisora de recepção. 

 As relações com colegas se apresentam com uma significação inicialmente 

dupla: ora propendem à inspiração e motivação, ora podem se sugerir deletárias à 

saúde e ao bem-estar de quem trabalha. Esse é um retrato não exclusivo da 

organização do trabalho em hotéis, porém, do ponto de vista das representações 

sociais, é imprescindível atribuir uma faceta do sentido de “Desafiador” às relações 

interpessoais dentro do hotel. Nessa trama afetiva, vislumbram-se aspectos que 

aumentam e diminuem a potência dos trabalhadores. As palavras grifadas compõem 

notadamente parte do repertório metateórico legado por Spinoza (1677/2019), cuja 

teoria dos afetos permanece viva, prolífica e atual. 

 Os encontros e relações podem se traduzir em afetos alegres ou afetos tristes: 

os alegres sendo aqueles que aumentam a potência de ação no mundo e os afetos 

tristes aqueles que diminuem essa potência (SPINOZA, 1677/2019). Traz-se Spinoza 

para a conversa porque, assim como não existe para o filósofo descolamento entre 

corpo e mente, as representações sociais não podem ser concebidas desprovidas de 

afeto. No caso de Fabrício e Susana, ambos experenciam bons e maus encontros que 

proporcionam aumento, diminuição ou estabilidade de suas potências de agir. 

Ademais, é de amplo conhecimento que a hotelaria se caracteriza como uma 

“Indústria de pessoas”, portanto, os encontros constituem sua compleição. Lashley e 

Spolon (2011) dedicam um capítulo de livro exclusivamente para a descrição de como 

motivar trabalhadores e lidar com conflitos entre funcionários nas organizações 

hoteleira. “Lidar com pessoas”, inclusive, aparece como evocação na zona de 
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contraste da análise prototípica. A trabalhadora do setor de recepção, Glória, é incisiva 

ao atrelar “Pessoas” a uma instância do desafiador:  

Trabalhar com pessoas é desafiador... é viciante... você conhecer outras 
culturas... é muito estressante, você não sabe se ela tá gritando com você 
no balcão porque o voo dela foi cancelado, ela esperou 13 horas num 
aeroporto, e aí o transfer dela não chegou, aí ela perdeu a mala, e quando 
ela chegou na recepção às 14:30, o check in é às 15:00, o quarto dela não tá 
pronto, ela vai gritar com você porque ela já passou por bastante coisa 
naquele dia, e tá tudo dando errado numa viagem que ela provavelmente 
economizou um tempinho pra realizar. Glória, 22 anos, recepcionista 
concierge. 

  

 Cada reticência é um silêncio que permite a Glória elaborar sua resposta, 

resgatando das suas lembranças os sentidos do trabalhar com pessoas. A resposta 

não é unívoca, assim como não poderia ser. Trabalhar com pessoas implica em 

diversas vivências: o estímulo “viciante” e o conhecimento de novas culturas 

coexistem na mesma representação em que aparece o estressante – estresse 

ocasionado pelo encontro das expectativas não atingidas do outro que se manifesta 

hostilmente. O fator relevante aqui não reside nos procedimentos operacionais que 

garantem a qualidade no atendimento e a satisfação dos hóspedes, mas na projeção 

representacional do desafiador como estruturante para concepções sobre trabalhar 

em hotéis. Nesse sentido, o encontro com os hóspedes constitui um desses desafios. 

 Os relatos de Catarina permitem delinear outras feições do desafiador. O fator 

tempo é determinante no exercício de suas funções no setor de governança e, como 

se pode notar no relato de Glória, existe forte codependência entre departamentos, o 

que determina a experiência de hóspedes e trabalhadores no cotidiano. No tocante 

aos desafios da camareira, Catarina narra: 

Então eu acho que o maior desafio é lidar com esses hóspedes, né? Que a 
gente tá ali e eles pensam que a gente fica ali, né? 24 horas, tu não vai 
embora. Porque a gente tem o período de tempo, né? Pra adequar. Eu acho 
que o maior desafio da camareira é ela conseguir adequar a rotina de trabalho 
dela, né? [...]. Então, o maior desafio da camareira é conseguir, né? Agrupar 
as funções dela. Tudo o que ela tem que fazer, todas as atribuições do cargo 
dentro daquele horário de oito horas. Por quê? Que a gente sabe que o 
hóspede tem um horário pra gente entregar. [...]. Então, na verdade, o maior 
desafio da camareira na minha opinião é esse, né, tudo que a gente tem que 
fazer a gente conseguir agrupar dentro dessas oito horas de trabalho, né? 
E isso porque eu nem te falei o que que é ser camareira de condomínio. Eu 
falei só do de empresa, imagina trabalhar com morador. Catarina, 35 anos, 
camareira. 

 Nesse excerto da entrevista, Catarina inicia referindo-se a “esses hóspedes”. 

“Esses hóspedes” são aqueles que não sabem o que querem, não respondem às 

batidas à porta ou simplesmente a ignoram. Para ela, esses hóspedes dificultam seu 
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trabalho, pois não permitem o cumprimento de suas tarefas em tempo hábil. Coutinho 

e Oliveira (2017) preconizam que o estudo das práticas do cotidiano no trabalho 

permite apreender as nuanças entre o trabalho prescrito e trabalho real, noções 

amplamente difundidas em campos de conhecimento como a Ergonomia, 

Psicodinâmica do Trabalho e Psicologia Social do Trabalho. Existem, portanto, 

interstícios entre os procedimentos e protocolos e a realidade diária vivenciada por 

quem está na linha de frente. 

 Catarina também menciona a corrida contra o tempo como um desafio atrelado 

ao “imaginário” dos hóspedes que pensam que “a gente fica ali, né? 24 horas, tu não 

vai embora”. A extensão e intensidade das jornadas de trabalho não são elementos 

novos na literatura sobre trabalho em hotéis. Padilha e Grande (2011) identificam 

essas características em um estudo realizado com trabalhadores de dois hotéis, 

evidenciando como tais aspectos configuram conflito para o alcance de aspirações 

pessoais e profissionais, em contexto em que as exigências são incompatíveis com 

os salários. 

 Salienta-se que, apesar da intensidade e extensão das jornadas de trabalho 

não serem descobertas deste estudo, muito provavelmente é a primeira vez que esses 

aspectos são incluídos como elementos que consubstanciam a representação social 

do trabalho em hotéis como algo desafiador. Como parte do núcleo central, em sua 

expressão prototípica e narrativa, “Desafiador” constitui-se como um traço da memória 

coletiva dos trabalhadores, é o que há de homogêneo sob um vasto pano de fundo 

histórico-cultural que permite ambivalências diversas. Essas ambivalências periféricas 

são sempre remetidas ao “Desafiador”, que condiciona seus significados ao remetê-

los a uma estrutura central. 

 Outro ponto relevante para compreensão da evocação e narração do aspecto 

desafiador do trabalho em hotéis é a distinção dos desafios em ocupações 

operacionais e de nível gerencial. Obviamente toda profissão institui desafios, porém 

existem particularidades dos desafios presentes no trabalho em hotéis, que se 

manifestam de diferentes formas em cargos de gestão e operação. Susana e Iolanda, 

relatam desafios diferentes do cotidiano. Susana narra o custo afetivo de demitir 

pessoas em decorrência da pandemia do novo coronavírus.  

Tive que desligar. Foi bem difícil, porque justamente por esse ponto que eu 
falei. [...] você acaba pensando na vida daquela pessoa, no sentido 
econômico, porque você sabe que ela precisa. Eu só desliguei gente da 
minha própria equipe, obviamente, não participei dos outros desligamentos, 
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mas é muito difícil porque você conhece a história da pessoa, você não tá 
desligando ela pelo trabalho, então isso é muito difícil. Você sabe que ela 
precisa, você sabe que ela não fez nada de errado, então é uma situação 
muito, muito difícil. Muito complicada! Susana, 25 anos, supervisora de 
recepção. 

 Percebe-se que desafiador não é apenas um elemento cognitivo, que se 

estrutura como imagem do campo representativo sobre o trabalho em hotéis, mas se 

apresenta com tonalidade afetiva vibrante, frente a uma situação de trabalho não 

passível de previsão: uma crise pandêmica mundial que se reflete, dentre outras 

formas, na impossibilidade de deslocamentos. Esse cenário incidiu diretamente sobre 

o trabalho em hotéis, expressando-se na diminuição vertiginosa das taxas de 

ocupação, acarretando demissões massivas e o fechamento de dezenas de hotéis no 

município do Rio de Janeiro8. As situações relatadas permitem esboçar as feições do 

que se considera “Desafiador”. Ainda no âmbito dos desafios gerenciais, Iolanda 

descreve conflitos entre a equipe de cozinha e de stewarding9.   

[...] como eu falei, o hotel é uma caixinha de surpresa, a gente nunca tem 
uma rotina. Quando eu assumi a parte de stewarding, a principal era a falta 
de respeito entre cozinha e stewarding, cozinheiros que se sentiam chefes de 
stewarding, então tratavam os stewardings da maneira como "Varre aqui! Ô, 
você, vem aqui!", e isso foi o principal conflito, que a equipe de stewarding se 
sentia menosprezada, que eles não tinham valor, que nada tava bom, que 
“todo mundo pode mandar em mim”, então o primeiro conflito que eu percebi, 
quando eu assumi a equipe, foi esse de começar a mostrar o valor da equipe. 
Eu sempre associei A&B como um carro, cada um tem a sua peça, sem o 
motor o carro não anda, mas sem o volante ele não tem a direção, e eu 
sempre associei a equipe de stewarding como o motor do carro, porque os 
cozinheiros e os chefes são o volante, os cozinheiros são as rodas. O chefe 
é o volante, mas sem um motor não adianta você ter chefe, não adianta você 
ter cozinha, porque se você não vai ter quem limpar, se você não tem quem 
manter limpo, não adianta nem uma das outras profissões... Iolanda, 34 anos, 
gerente de nutrição. 

 Iolanda lança mão de uma metáfora para explicar sua compreensão de como 

as diferentes funções se complementam para a composição de um todo. A alegoria 

funciona de um lado para valorizar os trabalhadores de stewarding, subjugados por 

colegas que não reconhecem a importância de seu trabalho e/ou se expressam de 

modo hostil. Por outro lado, serve de pivô para um diálogo com os cozinheiros, 

perpetradores das situações que promovem a sensação de desvalorização. Eis outra 

demonstração da lacuna entre trabalho prescrito e trabalho real, que exige menos da 

habilidade técnico-operacional de Iolanda do que suas particularidades 

 
8 Sem turistas, hotéis do Rio fecham as portas por pandemia. Disponível em: 
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/sem-turistas-hoteis-do-rio-fecham-as-portas-por-
pandemia,890a443c825f9e57041e08eb696a0ca1fd72bxjz.html Acesso em: 14 nov. 2020. 
9 Equipe responsável pela limpeza e organização de utensílios de cozinha. 

https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/sem-turistas-hoteis-do-rio-fecham-as-portas-por-pandemia,890a443c825f9e57041e08eb696a0ca1fd72bxjz.html
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/sem-turistas-hoteis-do-rio-fecham-as-portas-por-pandemia,890a443c825f9e57041e08eb696a0ca1fd72bxjz.html
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socioemocionais. Em um momento da entrevista, Iolanda afirma ter “um lado 

psicóloga”, exprimindo sua capacidade de escutar empaticamente e refletir sobre 

questões humanas. Isso também constitui parte do desafio de “Lidar com pessoas”. 

 Assim como Iolanda, o recepcionista Fabrício demonstra o reconhecimento do 

trabalho em hotéis como catalizador de amadurecimento interpessoal. Nesse 

contexto, a face figurativa do “Desafiador” emerge como algo estimulante, que 

promove crescimento e alguma gratidão. Fabrício relata que após trabalhar na 

hotelaria, qualquer desafio nesse âmbito relacional será facilmente superado.  

[...] eu tenho certeza que se eu estiver fazendo um trabalho de escritório e 
eles precisarem de alguém pra ir dialogar com outro alguém, explicar alguma 
coisa difícil ou pra poder encarar alguém olho no olho, talvez eu serei um dos 
mais cotados porque isso talvez tenha sido o que a hotelaria mais me deu. 
Não foi caixinha e não foi salário, foi desenvolver essa capacidade de se 
relacionar e se comunicar. Fabrício, 28 anos, recepcionista. 

 No entanto, assim como outras entrevistadas (Glória, Fernanda e Catarina), 

Fabrício almeja outras profissões. A carga horária e as escalas são os principais 

fatores relatados para justificar essa expectativa para o futuro. “Querer sair do 6x1” e 

“Ter uma vida” são frases frequentes, mas lastreadas na compreensão de que o hotel 

“não fecha”, e que exige muito física e emocionalmente. 

[...] trabalhar na hotelaria não é fácil, porque como a gente trabalha no 
operacional 6x1, a gente tem que conciliar com a nossa vida aqui fora, nossos 
estudos, nossa família. Parte da nossa família não compreende nosso 
trabalho, reclama muito porque a gente já não dá muita atenção a eles, não 
pode ir na festinha da prima, não pode ir ao casamento de fulano porque tá 
no hotel. E aí eles perguntam se a gente tá ganhando horrores, toda hora tá 
no hotel trabalhando, e a gente também não recebe lá essas coisas. Então 
a nossa família faz, às vezes, uma pressão muito negativa no nosso trabalho, 
por não estar presente em certas ocasiões e não receber aquilo que a gente 
deveria por mérito. Então isso é um conflito muito grande, no início eu 
passei por isso, hoje em dia já se acostumaram, viram que eu não ia mudar 
muito então se acostumaram com isso, mas é muito difícil, principalmente 
quando você namora. Se você é solteiro e mora sozinho, eu acho que fica 
mais fácil você lidar com esse tipo de trabalho, porque aí sozinho você monta 
sua vida, agora quando você tem uma esposa, filho, fica muito mais difícil. 
Henrique, 30 anos, coordenador de eventos. 

 Por outro lado, existem aspectos que parecem ressignificar a extensão e 

intensidade das escalas. 

[...] trabalhar na hotelaria é muito instigante, eu gosto muito, porque a gente 
lida com pessoas diferentes, culturas diferentes, um aprendizado intenso. 
Você lida com pessoas que estão na mesma condição que você nessa escala 
6x1, então você se sente igual nesse sentido assim, e existem outras pessoas 
que também compartilham a mesma dor que eu, a gente tem umas 
regalias, como a gente trabalha com coffee break, então tem umas sobras 
de coffee break e a gente come aquelas coisas todas, o almoço privativo, 
sobra, a gente come, a gente recebe brindes dos hóspedes ou participantes 
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do evento quando sobra, então a gente ganha muito disso, e os elogios que 
também como eu falei, são importantes, e que também nos motivam, sem 
esses elogios também ficaria muito complicado. Henrique, 30 anos, 
coordenador de eventos. 

 Chama a atenção que as “sobras de coffee break” sejam traduzidas pelo 

trabalhador como “regalias”. A noção de comum também aparece nesse extrato da 

entrevista como ilustração do “Trabalho em equipe”, evocação que apareceu na 

segunda periferia do quadro de quatro casas. À medida que tal evocação pode ser 

referida ao “Desafiador”, porque existem tensões inerentes ao lidar com outro ser 

humano, também se conecta ao “Gratificante” e à “Empatia”. Nesse trecho, Henrique 

narra “existem outras pessoas que também compartilham a mesma dor”. A dor? A 

escala, a extensão, a intensidade. 

 A despeito de talvez não se conhecerem, Fabrício compartilha de dores 

similares às de Henrique. No alvorecer da pandemia, a atmosfera de incerteza afetou 

a todos. Enquanto a necessidade de demitir funcionários diminuiu a potência de ação 

de Susana, no caso de Fabrício a obrigação de continuar indo trabalhar suscitou 

indignação. 

Eu lembro que quando o governo começou a tomar medidas, meus colegas 
começaram a fazer home office. Ficou aquela incerteza. Meu Deus! Tenho 
que continuar trabalhando, tenho que continuar vindo. Não tem quase mais 
nenhum hóspede. Eles não estão tomando nenhuma atitude para proteger as 
nossas vidas. Eles estão exclusivamente preocupados com a operação desse 
hotel. Eu tenho minha namorada em casa que não tem plano de saúde, nós 
não somos casados, não tenho como colocar ela no plano de saúde agora. 
Eu tô arriscando minha própria vida para uma área que provavelmente 
eu não quero estar ou não vou estar daqui a alguns anos. Tudo isso por 
1.800 reais. É esse o valor da minha vida? Com certeza, não! Então, 
assim, sacrificante porque, todos os dias que eu tinha que ir pro trabalho, eu 
ficava remoendo isso na minha mente. Não quero ir. Isso não é certo. O que 
estão fazendo não é certo. Fabrício, 28 anos, recepcionista  

 Essa fala demonstra a indignação de ser destituído do seu direito à segurança. 

A pergunta de Fabrício é percuciente: “Tudo isso por 1.800 reais. É esse o valor da 

minha vida? Com certeza, não”. A resposta é imediata. Fabrício é consciente, no 

sentido freiriano, das injustiças dos sistemas de opressão. Verbaliza sua recusa em 

ser coisificado e ter sua “vocação ontológica e histórica para ser mais” (FREIRE, 2017, 

p. 72) capturada. A centelha de esperança e de resistência expressa por esse 

trabalhador são exemplos de desnaturalização do “servilismo” ou de “servidão”, alvo 

de problematização no subcapítulo que se segue. 
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3.2 “VIVER PARA SERVIR”: AMAR, CUIDAR E HOSPITALIDADE?10 

Você comprou o pacote da sua vida, às vezes juntou 5 ou 6 anos pra comprar 
o pacote e eu posso ter dinheiro e não ter juntado nada, mas eu tô ali pra 
servir, tanto você e realizar seu sonho, e fazer daquele momento ser 
memorável pra você não esquecer, então ali... Nossa, lua de mel. O que eu 
posso fazer pra toda vez lembrar, lua de mel e lembrar do Hotel Estrela? 
Então eu começo a usar minha imaginação, "eu vou botar umas pétalas", 
então eu vou encantar, eu tenho que gostar de servir, porque eu trabalho com 
serviços, e pra quem trabalha com serviços tem que gostar de servir, é mais 
ou menos assim. Cleo, governanta, 40 anos. 

Na análise prototípica, “Servir” aparece como uma evocação do núcleo central. 

“Servir”, assim como em outros casos, é produto da junção de algumas variações, que 

podem ser divididas em duas: “Servir ao outro” e “Prazer em servir”. “Servir ao outro” 

expressa a transitividade indireta do verbo servir, que depende do Alter, isto é, do 

Outro. Ele aparece como “Servir ao próximo”, o hóspede, os colegas, o que caracteriza 

a interdependência e condicionamento dessa ação ao encontro. Por outro lado, 

“Prazer em servir” é uma amálgama de “Amar servir”, “Servir com amor”, “Gostar de 

servir”, “Ter o espírito de servir”, “Viver para servir” e algumas outras. Aqui o servir 

acompanha um julgamento de valor afetivo e demonstra alguma positividade na 

associação dos hoteleiros à palavra.  

Antes de mais nada, vale remeter à raiz etimológica do verbo servir, do latim 

servire, que significa “servir como escravo, sujeitar-se” (VAAN, 2008, p. 559). Servire, 

por sua vez, advém da palavra servus, escravo, que deu origem a tantas outras: 

servitium “escravidão, classe escrava”; servitus “servidão”; servator “salvador, 

preservador” etc. (VAAN, 2008, p. 559). Apesar das incontestáveis nuances entre os 

regimes de servidão e escravidão, não se deve olvidar o caráter “nefando” de ambas 

as instituições de trabalho (REIS; LIMA; GRINBERG, 2018) e suas repercussões 

sociais e morais nos dias de hoje. 

A etimologia da palavra “servir” contribui para a compreensão de sua 

polissemia e, a princípio, aduz a dois pares de palavras em que se arvoram essa 

discussão: servir-serviço e servir-servidão. Propõe-se preliminarmente esses dois 

binômios por permitirem dialetizar algumas possibilidades de interpretação da 

evocação servir. Essa proposição está calcada nos dados empíricos, em que, ora o 

 
10 Partes desta subseção foram publicadas em artigo do Dossiê Temático do Seminário Virtual 
Perspectivas Críticas sobre o Trabalho no Turismo, em coautoria com o professor coorientador 
Fernando de Oliveira Vieira e Mariana Rambaldi. 
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servir vem acompanhado de amor, prazer, hospitalidade, e ora vem acompanhado de 

estressante, cansativo, sacrificante.  

Compreende-se aqui a relação servir-serviço como uma prerrogativa da 

organização do trabalho no setor terciário, especialmente nas circunstâncias em que 

há contato entre trabalhadores e clientes. São exemplos desse tipo de relação o 

contato entre pacientes e médicos, entre alunos e professores e, neste estudo, entre 

hóspedes e os mais variados trabalhadores com quem terá contato no hotel. Nesse 

contexto da hotelaria, “Servir” manifesta-se como desejo de realizar sonhos, tornar 

dias especiais e promover momentos inesquecíveis. A fala de Cleo, epígrafe deste 

subcapítulo ilustra bem isso.  

Servir-serviço também pode abranger uma prática que consiste em colocar o 

cliente em primeiro lugar e em que todas as ações tenham como foco seu bem-estar 

e satisfação. Esse tipo de comportamento poderia ser interpretado à luz do referencial 

da hospitalidade, que inclusive surge como evocação dos próprios sujeitos. Em 

contrapartida, a literatura internacional também caracteriza esse comportamento 

como “service culture”, em português “cultura do serviço”, que envolve um forte 

comprometimento dos trabalhadores em servir (DIKMEN; BOZDAĞLAR, 2014). 

De acordo com Hashem, Freihat e Homsi (2020), a cultura do serviço 

transcende a ideia de servir aos outros. Trata-se, porém, de uma força que deve partir 

de dentro dos trabalhadores, um desejo voluntário de servir e de agir. Segundo os 

autores, as organizações devem investir na criação de uma cultura organizacional 

dedicada ao serviço. Na hotelaria, o estabelecimento dessa cultura reverbera na 

qualidade do atendimento e, por conseguinte, na lucratividade dos empreendimentos 

(DIKMEN; BOZDAGLAR, 2017). 

Há efetivamente casos em que o desejo e prazer em servir advêm das 

características dos próprios sujeitos. Isto é dizer que o ímpeto por servir, cuidar e 

acolher constituem-se como virtude e dádiva subjacentes à história e aos desejos dos 

sujeitos. Poder-se-ia enquadrar esta vivência a partir do sistema comercial da 

hospitalidade. Nas palavras de Camargo (2011, p. 24): “[...] a hotelaria jamais será tão 

profissional a ponto de exercer apenas o contrato e bloquear o sistema da dádiva, que 

continua vivo”. Isto equivale a dizer que, mesmo em casos de hospitalidade encenada 

(GOTMAN, 2009), é possível servir-acolher em circunstâncias de liberdade e, por 

conseguinte, hospitalidade. Iolanda transcorre sobre uma concepção de servir afinada 

à ideia de hospitalidade: 
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Eu acho que sempre que nós trabalhamos na hotelaria, nós temos que pensar 
que nós estamos ali pra fazer os dias das pessoas que estão ali 
especiais e únicos, servi-los da melhor maneira. Ah, mas como o pessoal 
de nutrição stewarding, por exemplo, no meu caso, pode servir? Dando o 
melhor prato, um prato com segurança, um alimento seguro, treinando a 
equipe pra que tudo saia bem, no caso do restaurante dos funcionários, que 
é onde eu também sou responsável, você servir os seus colegas, dar uma 
alimentação de qualidade, dar uma alimentação balanceada, uma 
alimentação boa que vai ajudar, não é ajudar, vai servir a todos os gostos. 
Então, se eu sou vegetariana, eu tenho opção pra vegetariano, se eu não 
gosto de fritura, tem uma opção assada, então é você servir os seus colegas, 
porque a gente fala muito de hóspedes, como eu falei bastante de hóspedes 
aqui, mas uma da partes do Servir não é só servir a hóspede, que 
também é importante, mas é servir aos seus colegas de trabalho, porque 
às vezes o nosso dia tá tão tenso e o momento que a gente tem pra relaxar 
é o nosso momento que a gente tá almoçando, que a gente tá jantando, e 
chegar ali, às vezes as pessoas chegam no, eu não chamo de refeitório, eu 
chamo de restaurante dos colaboradores, no nosso restaurante com um 
semblante tão caído, um semblante fechado, o ombro caído, e você tá ali pra 
dar um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. "O que eu posso fazer por você? 
Olha, tem isso, mas tem uma outra opção. Você quer outra coisa? Você quer 
um doce? O que eu posso fazer pra te ajudar?", proporcionar esses 
momentos também pros nossos colegas, estão é servi-los também de uma 
maneira especial, criar um ambiente, um clima e uma alimentação boa pros 
nossos colegas, uma alimentação segura pros nossos colegas e pros nossos 
hóspedes. Iolanda, gerente de nutrição, 34 anos. 

 As feições do “Servir-serviço” se traduzem nesse extrato da entrevista como 

hospitalidade, empatia, amor ao ser humano, não apenas ao hóspede. Demonstra 

cuidado, cortesia e polidez, estas duas últimas, para Spinoza (1677/2019, p. 150) são 

“o desejo de fazer o que agrada os homens e deixar de fazer o que lhes desagrada”. 

Desejo aqui é compreendido como própria essência do ser humano (SPINOZA, 

1677/2019), cuja vocação existencial é ser mais (FREIRE, 2019), potencializar-se e 

contribuir para fortalecimento da potência do outro. Iolanda acena para essa vivência, 

preocupando-se com seus pares, não apenas na palavra, mas na ação: alimento para 

o corpo e alimento para o espírito na forma de sorriso e cuidado. 

 Contudo, nem sempre a organização do trabalho propicia situações em que o 

cuidado, acolhimento e hospitalidade podem ser tônicas das condutas. Pelo contrário. 

Um dos elementos que dificultam a prática da hospitalidade é justamente a cadência 

em que a execução das tarefas deve ocorrer. Henrique mostra como há uma azáfama 

no cotidiano que obstrui as possibilidades de ser empático.  

Às vezes a correria é tão grande que a gente cai no automático, a gente não 
trabalha isso, que deveria ser feito cotidianamente, mas pela correria do dia 
a dia, a gente entra no estágio automático e a empatia fica um pouco de 
lado. Isso tanto por mim quanto por parte de todas as pessoas com quem eu 
conheço. E não é todo mundo que sabe o que isso significa, sabe fazer isso... 
Não é todo mundo, é muito difícil mesmo você encontrar alguém que se 
disponha a fazer a empatia. Não é fácil! Eu gostaria muito até que as pessoas, 
no geral, fizessem... Acho que a gente viveria muito melhor, em qualquer 
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lugar, não só no trabalho, mas em qualquer ambiente, mas infelizmente... 
Que é diferente de simpatia, né, a gente tem muitas pessoas simpáticas, mas 
empáticas não, é difícil. Henrique, 30 anos, coordenador de eventos. 

Essa narração do cotidiano sugere facilidade em cair na burocratização da vida. 

“Cair no automático” pode ser lido como burocratização do pensamento, da arte de 

perguntar, do espírito do questionamento (FREIRE; FAUNDEZ, 1985). Nesse sentido, 

a perda da sensibilidade em relação ao outro e a naturalização do fazer descolado do 

pensar são sintomas dessa burocratização, que se manifesta como perda da empatia. 

Ergue-se a possibilidade de que dois dos elementos discutidos no subcapítulo anterior 

como constituição dos “desafios hoteleiros”, a saber a extensão e intensidade das 

jornadas de trabalho, contribuem para a manutenção da burocratização do 

pensamento e da vida.  

Nesse sentido, deter-se na dimensão servir-serviço compreendeu até aqui um 

exercício hermenêutico de aprofundamento dos sentidos atribuídos a esta evocação. 

Significou identificar um prazer em proporcionar momentos “especiais”, 

“inesquecíveis”, “marcantes” para os hóspedes. Demonstrou um ímpeto 

aparentemente voluntário de superar expectativas de hóspedes e promover a 

hospitalidade comercial, evocação igualmente central para os trabalhadores 

consultados, embora menos frequente. 

Nada obstante, é preciso se ater também às tensões provocadas pelo servir e 

suas origens históricas que reverberam no pensamento social. Supõe-se que a 

adoção de estratégias empresariais voltadas à introjeção da cultura do serviço pode 

criar condições favoráveis à cooptação da subjetividade dos trabalhadores, 

conduzindo a patologias sociais, engendradas pela internalização do desejo e vontade 

de servir à organização em toda e qualquer circunstância. Nesse sentido, deve-se 

recordar que servir também pode referir-se a um caráter servil de determinadas 

profissões em hotéis. Barreto (2002) lembra que algumas ocupações dentro do 

turismo e hotelaria, há menos de dois séculos, costumavam ser exercidas por pessoas 

escravizadas. Esse dado ilustra a importância de remeter ao contexto de produção 

das representações e ao seu condicionamento histórico. 

Avena (2010) é outro autor que se preocupou com os contextos histórico-

sociais, demonstrando como o enraizamento histórico-cultural do servir, ancorado no 

servilismo, condiciona como os trabalhadores na Região Sul da Bahia acolhem os 

visitantes. Segundo autor, o pensamento dos moradores do local estrutura-se a partir 
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de uma lógica pautada em “submissão, subalternidade e inferioridade” (p. 349), o que 

contribui para que os trabalhadores prestem serviços de baixa qualidade aos turistas.  

 Nesse sentido, encontra-se um precedente para uma representação social do 

trabalho no setor do turismo enraizado na noção do ser-servil. Avena (2010) sugere 

que é necessário transformar a mentalidade dos trabalhadores com vistas a melhorar 

o atendimento aos turistas, algo que pode ser alcançado via suprimento de lacunas 

na educação básica e qualificação profissional dos sujeitos. Concorda-se plenamente 

com Avena (2010) no tocante à importância de fortalecer a educação básica e 

promover ações de qualificação profissional no turismo. No entanto, também se 

reconhece a importância de transformar, não a mentalidade, mas as condições 

materiais em que o trabalho no turismo se estrutura. A representação do “ser servil” 

identificada pelo autor não pode ser traduzida como “inadequação afetivo-cognitiva” 

(AVENA, 2010, p. 343), mas como significação da permanência das estruturas de 

dominação de uma classe sobre a outra. Quantos significações se enredam no servir? 

Múltiplas: 

[...] essas pessoas vêm e vão o tempo todo, a gente não faz parte do mundo 
delas. Às vezes a gente economiza a vida toda pra dar uma paradinha ali em 
Búzios, que é aqui do lado, que foi o que aconteceu comigo. E essas pessoas 
não, elas têm muito dinheiro, tanto é que eu te falei da experiência desse 
hotel, que uma suíte daquela era 10 mil reais a diária dependendo do pacote 
e dependendo do dia. Então a pessoa tem que ter muito dinheiro porque ela 
vai chegar ali ela não vai só entrar na suíte e ficar sentada, ela vai utilizar o 
spa, ela vai no restaurante, vai pedir o serviço de quarto, vai pedir a visita do 
concierge pra conhecer talvez algum local do Rio de Janeiro ou reserva, tudo 
isso tem um custo, então não são só 10 mil reais, é muito mais. Então a gente 
não faz parte do mundo dessas pessoas. Pra você se destacar e você fazer 
história, foi assim excelente, foi assim nível master, entendeu? Quando 
eu fazia um trabalho, eu era bem abusada, eu procurava isso, eu queria 
me destacar, pra ele perceber, porque normalmente, a gente está ali tão 
absorto na nossa rotina, que pro hóspede que vai, vem rápido, ele está 
sempre ali em movimento, entra e sai, trabalho, rotina, a gente já faz parte 
da mobília, assim como o pessoal que está ali no balcão, o balcão já 
assimilou nele, já faz parte da mobília do balcão. Então eles meio que 
passam assim e nem te percebe. Que ali é uma pessoa real, é um 
funcionário, que fora dali você pode passar por ele na rua que ele não vai te 
reconhecer, pensa em como é gratificante esse hóspede ir lá e deixar ou 
um bilhete pra você ou escrever uma avaliação e mandar pro seu hotel 
no Booking, no Trip Advisor, ou na própria pesquisa de clima do hotel, 
e da o teu nome, por quê? Porque você foi excelente. Você só vai ter isso se 
você de fato, se você gostar do que você faz, entendeu? Que tem muita gente 
que realmente faz por que não tem opção, entendeu? Isso não é interessante, 
trabalhar porque não tem opção acho que você pode trabalhar de 
qualquer outra coisa. Seja mais flexível que hotel, que hotel a gente não é 
flexível, né? A grande verdade é que pra quem trabalha no ramo da 
hotelaria... eu já vi muitos relacionamentos serem perdidos, pessoas que o 
namorado não entendia, ou a namorada não entendia: “Ah, você não tem 
tempo.” Não, não, hoteleiro não tem tempo, entendeu? Ou se tiver, o 
cônjuge dessa pessoa tem que ser uma pessoa muito flexível, muito tranquila, 
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pra aceitar o trabalho dela. Então assim, a gente não ganha muito, né? Os 
desafios são imensos, enormes, a gente não tem tempo, mas tem que 
ser feito com amor, porque se não for então não dá certo. Catarina,  

 Com esse excerto da fala de Catarina tentou-se ilustrar a recusa da 

trabalhadora de ser invisível em um mundo ao qual não pertence. Na verdade, 

pertence para servir, como aparece em tantos outros relatos. Essa recusa é nomeada 

na forma de “abusada” – ser abusada é fazer o seu melhor para ser notada. Caso 

contrário, quem trabalha se torna parte da mobília, sem visibilidade e muito menos 

voz. A busca por reconhecimento às vezes é recompensada na forma de bilhetes e 

comentários positivos em sites de avaliação de serviços. Para ser notada é preciso 

fazer mais, superar expectativas e, além disso, fazer tudo com amor, já que “hoteleiro 

não tem tempo” e “não ganha muito”. Catarina busca o aumento da sua potência no 

reconhecimento, ressignificando seus esforços. 

Salienta-se também que, além de disputar atenção dos hóspedes por 

reconhecimento, há nessa trama de relações o olhar das chefias. 

[...] é um hotel que é muito caro, é um hotel que tem nome, porém... porém 
os funcionários, principalmente na governança, tá... eu te falo com 
propriedade, não são tão bem tratados quanto deveriam, né? Eles tem lá tem 
uns programas de incentivo super bacanas pra quem tem assiduidade, eu 
sempre ganhava os prêmios de assiduidade lá, não faltar, não chegar 
atrasado, bater o ponto no horário na entrada e na saída, eles sempre davam 
uma mini cesta básica de incentivo pras pessoas ficarem assíduas. Isso deu 
muito certo, que estava todo mundo batendo ponto no horário, não falta por 
nada, mas eu considero que um funcionário ele não é bem tratado 
quando você olha pra ele e diz assim olha: “Aquela dali, o máximo que 
ela pode conseguir aqui é só ser camareira.” Se eu tiver uma oportunidade 
de escalar, eu quero mais. Catarina, 35 anos, camareira. 

Apesar de neste trabalho o “servir” não aparecer atrelado ao servilismo, como 

identificou Avena (2010), observam-se pistas que apontam para a servidão, 

compreendida como processo que resulta na diminuição da potência de ação de quem 

trabalha a partir do agenciamento de sua subjetividade pelas lógicas do capitalismo, 

da moral e da ciência (FRANCO, 2015). O servir-servidão na hotelaria, em contraste 

com o servir-serviço, aparece quando as condições de trabalho não favorecem a 

ressignificação dos desafios cotidianos e tolham as chances de tornar o trabalho 

gratificante, recompensador, prazeroso e outras palavras que surgem como 

evocação. 

É imprescindível ressaltar que servir-serviço e servir-servidão são processos 

que coexistem dentro de um mesmo espaço e são experienciados por um mesmo 

grupo de diferentes formas. Os matizes dos desafios e as condições em que devem 
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ser superados determinam a natureza do servir. Detectou-se na narração de Cleo, 

governanta, traços desse tipo de ambiguidades que coabitam o pensamento e a 

experiência.  

Trabalhar na hotelaria é maravilhoso. Quem entra fica no sangue. Você quer 
às vezes sair, mas você volta. É ter uma rotina de trabalho desafiadora, porém 
não é diferencial, todo dia, cada dia, a gente brinca que é um flash. Hoje eu 
tenho o Eduardo no 201, amanhã eu tenho a Maria no 201, e assim vai. É 
encontrar várias pessoas, lidar com várias personalidades, é lidar com 
equipes boas, equipes ruins, e assim vai. É um desafio, mas é bom. Quem 
gosta de servir, trabalhar com serviço é muito bom. Então trabalhar em 
hotelaria é ter excelência em serviço, é gostar de servir, eu sempre falo isso. 
Cleo, governanta, 40 anos. 

Esse fragmento da entrevista com Cleo é epítome de um aspecto do fenômeno 

representativo: há nele indissociavelmente uma face figurativa e uma face simbólica: 

“a representação transmite a qualquer figura um sentido e a qualquer sentido, uma 

figura” (MOSCOVICI, 1961/1976, p. 60). Neste caso, interpela-se o trabalhar em hotel 

como uma experiência que penetra nas veias, entra no fluxo sanguíneo e vicia. 

Funciona como uma substância estimulante, que altera a percepção de tempo. Essa 

figura também é ecossistêmica, pois traz em seu bojo diferentes pessoas, 

personalidades, equipes, desafios. Monotonia passa ao largo dessas experiências de 

trabalho: “É um desafio, mas é bom” 

Cleo tematiza um universo de elementos apresentados na prototipação dos 

sistemas central e periférico das representações: desafiador, dinâmico, lidar com 

pessoas, trabalhar em equipe, servir. Não existe unissonância nas respostas para a 

pergunta “Como é trabalhar na hotelaria?”. Isso se verifica ao comparar as respostas 

dos entrevistados. Não obstante as já esperadas respostas díspares, que se 

aproximam e se distanciam dados os diferentes contextos de produção de quem narra 

sua história, o que resulta curioso é a composição polifônica e polissêmica dos 

elementos prototipados e narrados.  

A tríade dialógica desenvolvida por Marková (2006) no contexto das 

representações sociais concebe o pensar a realidade sempre em termos de Alter-Ego, 

Outro-Eu. De acordo com a autora, as pessoas compreendem o mundo na relação 

com o Outro, compreensões múltiplas, variadas, plurais, em torno de objetos da vida 

cotidiana. O Outro na hotelaria está sempre presente: compartilhando as regalias de 

servir e compartilhando a dor da servidão. Esta observação emana da ruptura com 

paradigma cartesiano e sua concepção de separação sujeito-objeto, e permite uma 
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leitura das narrativas sob prisma dialógico, em que ambas as possibilidades narrativo-

existenciais convivem. 

Parece clara a relação Alter-Ego no contexto de fabricação de representações 

sociais sobre o trabalho em hotéis. Nas relações e encontros entre trabalhadores e 

trabalhadoras, por meio do diálogo, nascem conhecimentos que se (re)produzem 

socialmente. O Objeto, por sua vez, é o trabalho. Detectou-se no capítulo anterior o 

núcleo central das representações sobre o trabalho estruturado em torno da tríade 

Desafiador-Servir-Gratificante. Na seção 3.1 deste capítulo desvelaram-se 

possibilidades de significação presentes nos desafios que permeiam o trabalho em 

hotéis. O “Servir”, por sua vez, é notoriamente polissêmico, desde sua própria origem 

etimológica. Alimentou-se o espírito da crítica e da pergunta ao tensionar o servir-

serviço e servir-servidão. A palavra “Gratificante” aparece diluída em relatos que 

ostentam desafios, o servir, o lidar com pessoas e diversos outros sentidos e ações. 

O que há de consensual no núcleo central perdurou nas narrativas, não por 

influência do olhar do pesquisador, mas pela persistência da nomeação de 

experiências que configuram desafios gratificantes (ou não) no âmbito do servir. Vale 

ressaltar que mesmo as evocações centrais não são consensuais strictu sensu. Elas 

representam o que há de mais homogêneo, estável e pouco influenciável por 

condições externas, o que não significa que exerçam função autoritária e não 

impliquem ressignificações permanentes de quem trabalha. O núcleo central é 

resistente a mudanças, mas não é permanente, pois depende constantemente do 

diálogo com o Outro para sua (re)composição processual. 

Dito isto, foi possível apreender neste capítulo uma parcela dos sentidos e 

afetos que efervescem no núcleo central em forma de narrativa. O encontro 

privilegiado da entrevista foi via de acesso às lembranças, que por sua vez são vias 

de acesso às significações sobre trabalho nos hotéis. Salienta-se, como Sá (2002), 

que a pesquisa em representações sociais não pode ser generalizada para o’utros 

contextos senão àquele em que são produzidas. No entanto, dão pistas para como 

trabalhadores de outros hotéis, especialmente os de grandes redes internacionais 

padronizados, pensam e moldam sua realidade de trabalho, suas construções 

identitárias e suas vidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As representações sociais são visão de mundo e interpretação do mundo em 

que se vive. Como teoria, estabelece uma constelação de conceitos que se imbricam 

e adequam às diferentes realidades em que comunicação, linguagem, memória, afeto 

e história se imiscuem na composição do pensamento social de um grupo. Nesta 

monografia investigou-se o conteúdo e a organização das representações sociais 

produzidas por trabalhadores da hotelaria sobre seu trabalho. Um acervo de palavras 

e vozes foi inventariado com trabalhadores de hotéis da cidade do Rio de Janeiro com 

o intuito de produzir visibilidade para as histórias e experiências de pessoas que 

dedicam suas vidas ao servir. O compromisso foi com a palavra de sujeitos 

cognoscentes, aqueles que experimentam a realidade do trabalho e reconstituem 

suas lembranças por meio da palavra.  

O hotel constitui um microcosmos de diálogos, práticas e representações 

sociais. Seu espaço, físico e simbólico, propicia a elaboração de representações que 

emanam das interações e são construídas em torno dos objetivos que circundam os 

sujeitos. No hotel os trabalhadores representam hóspedes, representam seu salário, 

suas jornadas, seus chefes e colegas de trabalho. Subjacente ao discurso encontram-

se práticas, que só podem ser efetivamente estudadas e compreendidas se 

observadas in natura, no laboratório de representações que é o hotel. 

 Além de se constituir como um estudo exploratório-descritivo e fornecer um 

panorama das representações que os hoteleiros possuem sobre seu trabalho, 

encontra-se no bojo desta investigação um interesse explícito de amplificar vozes e 

narrativas que podem ser silenciadas ou invisibilidades no dia a dia, dentro do que se 

considerou burocratização da mente e do pensamento. Isso vem à revelia do que se 

observa na literatura científica sobre trabalho em hotéis, fundamentalmente 

interessada em controlar o comportamento dos trabalhadores e seus modos de 

produzir, de responder ao seu próprio trabalho.  

No entanto, o que se pode perceber é que o espaço da hospitalidade encenada 

é também espaço de conflito, disputas e ambiguidades. Dizer que a hotelaria é a 

indústria das pessoas responsável por acolher o estrangeiro não é equivocada, mas 

tem seus limites. Compreender a hotelaria apenas pelo prisma da hospitalidade pode 

ser obtuso, pois contribui para o apagamento das memórias do servir-servidão e 

silencia as vozes de quem se dedica a servir.  
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 No primeiro capítulo deste estudo, introduziram-se os principais conceitos e 

noções da teoria das representações sociais. Não se tratou de uma revisão exaustiva 

da literatura, como não deveria ser. Empregando a analogia usada por Rubem Alves 

(1999) para tratar do que é científico, compreende-se que o capítulo 1 consistiu na 

tessitura de uma rede, que veio a ser lançada ao mar nos capítulos 2 e 3 – o mar foi 

o universo empírico das opiniões, valores, saberes, visões de mundo dos 

trabalhadores da hotelaria. Os nós da rede são as técnicas de coleta de dados, a 

Técnica de Associação Livre de Palavras e a entrevista semiestruturada, que 

permitiram apreender os indícios de representações sobre trabalhar na hotelaria. 

Identificou-se por meio da Técnica de Associação Livre de Palavras um núcleo 

central estruturado em torno dos desafios enfrentados no cotidiano. Ademais, 

enredam-se ao “desafiador” o verbo “servir” e o adjetivo “gratificante”, em uma 

composição complementar do núcleo central, estabelecendo o que há de mais 

homogêneo para o grupo consultado. Por outro lado, os quadrantes periféricos da 

análise prototípica apontam para a heterogeneidade, manifestando-se em elementos 

ambivalentes: cansativo, estressante, paixão, prazeroso, empatia, aprendizagem etc. 

Não existem dicotomias, mas sim dialogicidade: “a capacidade do Ego de conceber e 

compreender o mundo em termos do Alter, e de criar realidades sociais em termos do 

Alter” (MARKOVÁ, 2006, p. 277, grifo da autora). 

 Marková (2006) compreende a relação comunicativa Eu-Outro-Objeto como 

condição sine qua non para produção do fenômeno representativo. O hotel é lugar 

privilegiado de encontros e objetos, que são objetivados e ancorados, compreendidos 

e interpretados, à luz do diálogo. Os elementos centrais do que se representa sobre o 

trabalho na hotelaria são identificados, lançando mão de uma técnica associativa. 

Contudo, as significações sobre as palavras ficam ocultas até que se empreguem 

procedimentos que estimulem a oralidade, a produção de narrativas sobre o trabalhar. 

Para Jovchelovitch (2020), o núcleo central das representações são as narrativas que 

perduram. Nas nove entrevistas semiestruturadas identificou-se que as principais 

chaves de leitura da realidade para os trabalhadores se estruturam em torno do 

caráter desafiador e no servir. Os demais elementos se remetem a essas duas 

categorias de pensamento social no contexto hoteleiro. 

 Tentou-se detectar no capítulo 3 os matizes que esses dois temas estruturantes 

das representações sociais sobre o trabalho em hotéis assumem nas narrativas dos 

trabalhadores. A palavra “Desafiador” se decompõe em quatro eixos: 1) desafios 
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atrelados às relações com pares; 2) relações com hóspedes; 3) extensão das jornadas 

de trabalho; 4) intensidade das jornadas de trabalho. Essas subdivisões denotam os 

sentidos que o desafiador possui e se relacionam com a literatura existente e as falas 

dos entrevistados. A composição do “Desafiador” encontra ressonância na palavra 

mais evocada do quadrante correspondente à primeira periferia: “Cansativo”. Não se 

discutiu explicitamente e com profundidade o papel do “Cansativo” na organização do 

núcleo central. Ergueu-se a possibilidade de que “Cansativo” componha o núcleo 

central no capítulo dois, algo que não foi densamente explorado. 

 Como estudo exploratório, devotou-se energia e atenção na abertura de 

clareiras e possibilidades de ampliar o que se conhece do trabalho em hotéis sob a 

ótica de quem trabalha. Apresentou-se uma exploração inicial do material empírico, 

apontando caminhos que permitem entabular novas análises. Isso se aplica 

especialmente aos resultados do capítulo 3, que são sobretudo exploratórios – uma 

familiarização inicial com o universo de dados coletados. Nesse sentido, destaca-se 

como limitação o fato de não se haver prosseguido na análise temática conforme 

estabelecida por Braun e Clarke (2006). Dos seis passos preconizados pelas autoras, 

apenas três foram utilizados para fenestrar as significações em torno dos dois temas 

mais centrais. Reconhece-se que há uma riqueza, nas falas e nos trechos destacados 

em negrito, que carece de escrutínio. Portanto, sugere-se dar continuidade à análise 

temática em momento oportuno. 

 Outro ponto nevrálgico é a devolutiva aos trabalhadores. Centenas de pessoas 

foram abordadas. Dessas, mais de 200 responderam ao instrumento e 203 respostas 

válidas foram consideradas na análise prototípica e de similitude. Nove trabalhadores 

foram entrevistados. Todos os atores têm o direito de receber uma versão sintética e 

concisa dos principais achados do estudo. Portanto, um relatório técnico, visualmente 

aprazível, deverá ser enviado aos trabalhadores como compromisso ético-político da 

comunicação científica. 

 Como agenda de pesquisa, sugere-se investigar sob a égide da teoria das 

representações sociais as pessoas mais socialmente vulneráveis que trabalham no 

turismo, grupos que (sobre)vivem do trabalho fora do regime da CLT, sem proteção 

social das leis trabalhistas. Trabalhadores de hotéis já representam a parte mais 

significativa de estudos sobre trabalho no turismo (BAUM et al, 2016). Portanto, deve-

se verificar como as representações sociais de trabalhadores menos protegidos 
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socialmente sobre o turismo, o turista e o trabalho se assemelham (ou não) às 

representações produzidas por hoteleiros.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Link de acesso ao questionário: 

https://forms.gle/E2jZa4GDbzRPAoLy5  

 

 

  

https://forms.gle/E2jZa4GDbzRPAoLy5
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Primeiro bloco: 

Apresentação do pesquisador. Palavras iniciais de introdução à pesquisa.  

Solicitação para gravação da imagem e som. Garantia de compromisso ético com a 

preservação da identidade do entrevistado/ da entrevistada. 

Segundo bloco: 

Conhecendo as trajetórias profissionais/formação: 

Você pode me falar sobre suas experiências de trabalho? 

Como/Quando você começou a trabalhar em hotel? 

Experiências laborais/ Práticas cotidianas 

Em qual departamento você gostou mais de trabalhar? Em qual departamento você 

gostou menos de trabalhar? 

Como é o seu trabalho atualmente? O que você faz no dia a dia? 

Que tipo de imprevisto costuma acontecer?  

Existe algo que você mudaria no seu trabalho? O quê? 

Terceiro bloco: 

Retomando as evocações do questionário: 

Eu pedi para você escrever as cinco primeiras palavras que lhe vêm à mente para 

completar a frase “Trabalhar na hotelaria é...”. Você completou com: [...].  

Será que você pode fazer um comentário sobre essas palavras? O que lhe chama 

mais a atenção? 

Palavras finais 

Agradecimento. Comprometimento de retornar os resultados analisados ao 

entrevistado após o exame da banca avaliadora.  
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APÊNDICE C – DICIONÁRIO DAS EVOCAÇÕES 

Evocação Agrupamento 

Abnegação 

Abnegação  
Abrir mão de alguns aspectos da sua vida pessoal  
abrir mão de bastante coisa de sua vida social  
Abrir mão de muitos momentos importantes  
Abrir mão de muitas datas especiais  
Deixar projetos pessoais e acadêmicos em segundo 
plano  
Abdicar de muitas coisas  
Renúncia  

Acolher 

Acolher  
Acolhedor  
Acolher com o coração  

Afinco Trabalhar com afinco e amar o que faz  

Agradar 

Agradar 
Agradar a sua chefia 
Agradar os hóspedes com mimos 

Amar 

Amor 
Amor, entusiasmo 
É ter amor pelo que faz! 
Amar o próximo e ter jogo de cintura. 
E amar o que faz independente da posição tratando 
todos igualmente. 
Amar o que faz 
Amar o próximo 
Amar pessoas 

Amor_ódio 

Um caso de amor e ódio 
Ou você ama ou você odeia 
Você ama ou odeia 

Aprendizagem 

Aprendizagem 
Aprendizado 
Aprendizado para a vida 
Aprendizado constante 
aprender sobre diversas áreas mesmo que 
indiretamente 
Uma grande escola 
Um novo aprendizado a cada dia 
Aprender e ensinar 
Aprender varias funções em um lugar só 
Aprender algo novo todos os dias 
Aprender sobre vários setores em um único espaço 

Árduo 

Árduo 
Trabalho árduo 
Trabalhar muito duro 

Arrancar sorrisos de quem você 
não conhece. Arrancar_sorrisos 

Atenção 

Ser atencioso 
Atenção 
Ter atenção 
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Ter atenção e ser atencioso 
está sempre atento a detalhes 
Atenção aos detalhes 
Atenção, observação 

Atender 

Atender bem sem saber a quem ! 
Ter a certeza que a nobreza de atender o outro é tão 
nobre quanto ser atendido 
Atender bem as expectativas dos hóspedes. 
Atendimento com excelencia 
Atender ao publico 

Autoconhecimento Auto conhecimento proficional [sic] 

Aventura 
Aventura 
Umaaventura...nãotemdiaigual. 

Bem_remunerado 
Ter a possibilidade de uma renda boa 
Relativamente bem remunerado 

Bom 
Bom 
Muito bom 

Cansativo 

Cansativo 
Desgastante 
Temporalmente desgastante 
Fatigante 
Exaustivo 
Extenuante 
Cansaço 
Se tornou cansativo depois de 5 anos 
Cansativo demais 
Cansativo na maior parte 
Ter muitos disgates fisico e mental 

Caótico Muitas vezes, caótico 

Carga_trabalho_alta É ter uma carga horária de trabalho puxada 

Carisma 
Carisma, cuidado 
É ter sempre carisma 

Comprometimento 

Comprometimento 
ser comprometido com o todo. 
Compromisso 
Ter comprometimento! 

Conhecer_culturas 

Aprender sobre diversas culturas 
experiência com outras culturas e línguas distintas 
Compartilhamento de culturas 
Conhecer o mundo sem deslocar-se 
Conhecer pessoas de diversas partes do mundo 
Poder ter contado com pessoas de diferentes 
culturas 
Ter a possibilidade de ter contato com o mundo 
Imersão em várias culturas  
Poder viajar trabalhando conhecendo novas culturas. 
Conhecer e respeitar diversas culturas 
Conhecer o mundo e outras culturas 
cumprimentar várias culturas diferentes. 
Entender as diversas culturas 
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Conhecer_pessoas 
Conhecer gente 
Conhecer pessoas e suas histórias 

Contribuir_divulgação_cidade Poder contribuir para a divulgação de nossa cidade 

Cordialidade 

Cordialidade 
Ser educado e cordial 
cordialidade, criando ambientes harmoniosos 

Correria 
Correria,mas compensador 
Corrido 

Crescimento 

Crescimento 
Está [sic] aberto ao crescimento 
Crescimento profissional 
Ter chance de crescimento 
Oportunidade de crescimento profissional 
Crescer 
crescer a cada situação (especialmente negativa) 
que tem com um cliente ou colega 

Criatividade 
Criatividade 
Ser criativo 

Cuidar 

Cuidar 
Cuidado 
Cuidado com o próximo 
Cuidar de todos os detalhes 
Poder demonstrar através de seu serviço o cuidado 
ao próximo 
Cuidar de sonhos e expectativas de outros como se 
fossem seus. 
Cuidado com hóspedes e clientes 
É cuidar 

Dedicação 
Dedicação 
Necessária dedicação e comprometimento 

Dedicação 
Dedicação 
Ter dedicação 

Desafiador 

Desafiador 
Desafiante 
Desafio 
Estar disposto a desafios 
Que a cada dia haverá um novo desafio 
ser feliz com desafios novos todos os dias. 
Desafio 
Todos os dias um desafio diferente 
Um desafio 
Um desafio constante 
Demanding 

Desenvolvimento_pessoal 
Você se desenvolve em multiplos conhecimentos e 
habilidades 

Diferenças 
É as diferenças dos seus colegas de trabalho e 
hóspedes, respeitando cada um deles. 

Dinâmico 

Dinâmico 
Ambiente dinâmico 
Ter dinamismo nas atividades diárias 
É ser dinâmico e altruísta. 
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Não ter monotonia 
O oposto de monótono 

Diversidade 
É estar inserido num ambiente de trabalho onde a 
diversidade em muitos aspectos 

Divertido 
Divertido 
Diversão 

Doação 

Doação 
Doa - se! 
É se doar 
Dar o melhor de si para com os outros. 

Emocionante 
Emocionante 
Vive cada dia uma emoção nova 

Empatia 

Empatia 
se por no lugar do outro, ter empatia. 
Ser empático 
Saber que empatia é bem diferente de simpatia 
Praticar empatia 
Empatia e excelência em serviços 
Necessita empatia 

Encantar 
Encantar os clientes 
Encantamento 

Entrega 

Entrega 
Uma entrega sem rotina fixa 
se entregar uma profissão que dificulta sua vida 
pessoal tendo consciência disso. 
dar muito de si mesmo para seus clientes 

Escala_6_1 Ter que trabalhar em escala 6x1 

Especial 
Especial 
Fazer que cada dia seja especial 

Estar_antenado_tendências 
Estar constantemente antenado às tendências do 
setor 

Estressante 

Estresse 
Estressante 
Muito estressante 

Excelência 
Excelência; 
Serviço de excelência. 

Experiência 

Experiência 
Uma experiência extraordinária 
Uma experiência única de aprendizado e evolução 
cultural. 
Oportunidade para criar experiências memoráveis! 
Grande experiência 
Compartilhar experiências 
Experiência com outras culturas 
Troca de experiências a todo momento 
Experiência única 
Trocar diferentes experiências 
Experiência pra vida toda 
É viver experiencias 
É uma experiência muito gratificante. 
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Uma troca constante de experiência 
Troca de experiência 
Ter novas experiências diariamente 
Adquirir experiência 
Ter experiências 
Compartilhar experiências 

Família_no_trabalho 
Ter uma família fora de casa 
Ter uma família no trabalho 

Fascinante 
Fascinante 
E mundo fascinante 

Felicidade 
Me enche de felicidade, mesmo me sentindo sem 
apoio as vezes. 

Gentil 
Gentil 
Ser gentil todos os dias 

Grande_mercado Combinada com o turismo, um grande mercado 

Gratificante Às vezes gratificante 

Honroso 
Honroso 
Honrável 

Hóspede 

Transformar a experiência do hóspede em um 
momento único 
Colocar o hóspede/cliente em primeiro lugar. 
Sempre buscar a felicidade do hóspede 
Fazer com que o hóspede sinta-se a vontade; 
Se colocar no lugar do hóspede 

Hospitalidade 

Hospitalidade 
Hospitaleiro 
Ser hospitaleiro 
ser hospitaleiro, abraçando os hóspedes com sorriso 
no rosto 
Um dom. É preciso ter a hospitalidade dentro de si 
para estar nesse ramo. 
A hospitalidade em constante evolução 

Idiomas 

Aprender novos idiomas 
Falar línguas 
Lhe dá oportunidade de falar diversas línguas 

Inovação 
Inovação 
Inovador 

Intenso Intenso, duro e recompensador 

Interessante 
Interessante 
Interessante financeiramente 

Lidar_com_emoções 
Ser obrigado a lidar com suas emoçoes 
Ter extremamente controlado emocionante 

Lidar_com_pessoas 

Saber lidar com pessoas 
Ter habilidade em lidar com pessoas. 
Ter oportunidade de estar em contato com pessoas 
do mundo todo 
Aprender a lidar com diferentes pessoas. 
Aprender a lidar com o ser humano… 
encontrar pessoas do mundo inteiro e de diferentes 
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horizontes 
Focar em pessoas 
Ter contato com pessoas de diversos lugares e 
culturas diferentes, o que é muito bom 
Gostar e saber lidar com pessoas 

Mal_remunerado 

Mal remunerado 
Trabalhar por amor porque o salário é horrível 
Ser pouco valorizado e mal remunerado 

Me_faz_bem Me faz bem trazer bons momentos a cada um  

Novo 
Minha primeira experiência em hotel, porém é como 
encarar um mundo novo 

Oportunidade 

Oportunidade 
Oportunidade de adquirir mais conhecimenro. 
Ter acesso a oportunidades 
Ter um leque de oportunidades 
Uma oportunidade muito grande 

Orgulho 
Orgulho 
Tenho orgulho de fazer parte!! 

Ouvir 

Saber ouvir 
Saber ouvir e entender o problema do outro sem 
julgar 

Paciência 

Paciência 
Desenvolver paciência e resiliência 
Ser paciente 
Ter paciência de jô 
Ter paciência e força de vontade 

Padrão 
Padrão 
Seguir o padrão de cada hotel 

Paixão 

Apaixonante 
Paixão 
Trabalhar com paixão 
Uma paixão e um sonho! 
Uma paixão 
Paixão pelo que faz’ 
Paixão - ou você ama trabalhar com hotelaria ou 
você odeia; e vejo que o amor está sempre vivo 
assim como uma paixão 
Uma paixão, cada dia uma experiência nova 
É apaixonante 
Apaixonante 

Pensar_no_cliente Pensar sempre no bem estar do cliente. 

Prazeroso 

Prazeroso 
Prazer 
Um prazer 
Para mim, prazeroso] 
Prazer em receber 
Ir trabalhar por prazer 

Pressão 
Pressão 
Saber lidar com pressão 
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Presteza 
Presteza 
Prazer em ser prestativo 

Proatividade 

Proatividade 
Ser proativo 
Se antecipar para criar momentos ímpares 

Proporcionar_melhor_pessoas proporcionar o melhor para outras pessoas. 

Realização 
Realização; 
Realizador 

Recompensador 
Recompensante 
Recompensador 

Reduz_vida_social 
não ter muita vida social 
Reduz sua vida social 

Resiliência 
Resiliência 
Ser resiliente 

Responsabilidade 

Muita responsabilidade 
Responsabilidade - você lida com dinheiro e com 
pessoas, sem responsabilidade não funciona. 
ser responsável pelo bem estar de outros 

Sacrificante 

Sacrificante 
Sacrifício 
Sacrificar alguns momentos da sua vida 
Sacrificado mas da felicidade 

Sem_reconhecimento 
Não obter reconhecimento pelo trabalho 
Não ter reconhecimento do seu grau acadêmico 

Sem_rotina 

Coisas novas diariamente 
Não ter rotina - é um desafio diferente a cada dia e 
talvez essa seja a magia. 
É não cair na rotina 
Não ter um dia como o outro 
Ter uma rotina que é diferente todos os dias 
É saber que nenhum dia é igual ao outro 
é saber que todo dia será diferente 
Rotina? O que é isso??? 
Nenhum dia é igual ao outro! 
saber que nenhum dia será como o anterior. 
Saber que todos os dias temos situações diferentes. 

Sem_tempo 

Não ter tempo pra nada 
Demanda muito do meu tempo 
Não dispor de tempo livre como desejado 
Não existe final de semana nem feriado 
Ter falta de tempo para outras coisas da vida 
Ter menos tempo livre do que a média dos outros 
profissionais 

Sempre_estar_atualizado 

Sempre está [sic] atualizado 
Estar sempre atualizado em relação ao mercado 
turístico 

Ser_multifuncional 

Ser_multifuncional 
Ser multi tasking 
Multifuncional 
multi-tasking 
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Ser_simpático 

Ser simpático 
Ser simpático, empatico e dinâmico. 
Aprender a ser simpático; 
Simpatizar 

Servir 

Servir 
Amar servir 
Mas é tambem amar o servir os hóspedes e saber 
lidar com diferenças. 
Servir com amor 
Servir o próximo 
Servir ao próximo 
Servir ao outro 
Ter paixão em servir 
Ter prazer em servir 
Aprender a servir , como gostaria de ser servido. 
Espírito de servir 
Gostar de servir 
Prazer em servir 
Saber servi [sic] 
Uma opção de vida, é ter o prazer é saber Servir! 
Ter o espírito de servir 
Ter vontade de servir 
Viver para servir 

Sofrido 
Sofrido 
Sofrível 

Sorriso 

Sorriso 
Postura,sorriso no rosto e na voz 
Sempre estar com um sorriso no rosto 

Superar_expectativas 

Superar expectativas; 
Ir além do esperado; 
Fazer além do esperado; 
Fazer o seu melhor todos os dias; 
Fazer tudo que pode pra fazer alguém feliz 

Surpreendente 

Surpreendente 
Sempre uma surpresa] 
Surpreender e ser surpreendido à cada dia 

Ter_história 
Uma nova história a cada dia 
Ter histórias para contar a vida toda 

Trabalhar_em_equipe 

Trabalhar em equipe 
Trabalhar em grupo 
Equipe 
Trabalho em equipe 
Saber trabalhar em equipe 
Muito trabalho em equipe 
Aprender a trabalhar em equipe 
Gostar de trabalhar em equipe 
Saber trabalhar em grupo buscando resultados 

Transformar 

Transformar momentos em memórias 
Personalizar e transformar momentos em 
acontecimentos únicos para o outro 

 


