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Memória 
 

Amar o perdido 
deixa confundido 

este coração. 
 

Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 

apelo do Não. 
 

As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 

à palma da mão 
 

Mas as coisas findas 
muito mais que lindas, 

essas ficarão. 
 

Carlos Drummond de Andrade



 
 

RESUMO 

 

A evolução da gestão de pessoas desde a Revolução Industrial passou por diversas 
mudanças de paradigmas gerenciais, elevando a complexidade na rotina dos 
trabalhadores. Concentrando em traçar um panorama histórico e conceitual que 
constitui o presente estudo, analisa-se como a evolução das teorias administrativas 
que gerem pessoas, interage com as contradições presentes nas organizações 
atuais. Tendo a Psicodinâmica do Trabalho como base teórica, este estudo objetivou 
analisar as vivências de prazer e sofrimento dos funcionários que trabalhavam e 
estão trabalhando em uma rede de resorts. Configurando-se como o objeto empírico 
desta dissertação, a empresa investigada possui diversas características 
particulares na forma de gerir seus funcionários. Esses atributos originaram a 
inquietação que justifica esta pesquisa, pois demonstraram impactar efetivamente as 
vivências e a rotina dos trabalhadores. Concernente à metodologia, esta seguiu uma 
abordagem qualitativa, tendo como base as teorias de Christophe Dejours, por meio 
da Psicodinâmica do Trabalho, para orientar as discussões entre a subjetividade do 
trabalhador e a organização, bem como auxiliar em uma estrutura teórico-
metodológica consistente para a pesquisa de campo. A partir da análise dos dados, 
foi possível verificar que a organização do trabalho impacta nas vivências de 
sofrimento e prazer dos funcionários da rede de resorts. Os dados indicam que a 
empresa se estrutura com forte hierarquia, falta de privacidade, centralização de 
decisões e contradições nas prescrições, o que aumenta muito o processo de 
entrada e saída de funcionários. O trabalho possibilita ao mesmo tempo vivências de 
prazer, caracterizados como, reconhecimento, desenvolvimento pessoal com as 
experiências, elogios dos clientes e qualidade de vida.  

Palavras chave: Prazer e Sofrimento; Trabalhador; Psicodinâmica do Trabalho; 
Gestão de Pessoas; Resort; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The evolution of people management since the Industrial Revolution has undergone 
several changes of managerial paradigms, raising the complexity of the routine of the 
workers. Concentrating on a historical and conceptual panorama that constitutes the 
present study, it is analyzed how the evolution of the administrative theories that 
generate people interacts with the contradictions present in the current organizations. 
With Psychodynamics of Work as a theoretical basis, this study aimed to analyze the 
experiences of pleasure and suffering of employees who worked and are working in 
a resort network. Setting up as the empirical object of this dissertation, the 
investigated company has several particular characteristics in the way by which it 
manages its employees. These attributes originated the restlessness that justifies 
this research, since they have demonstrated to have an effective impact on workers' 
experiences and routine. Concerning the methodology, it followed a qualitative 
approach, based on the theories of Christophe Dejours, through the Psychodynamics 
of Work, to orient the discussions between the subjectivity of the worker and the 
organization, as well as assisting in a consistent theoretical-methodological 
framework for field research. From the data analysis it was possible to verify that the 
work organization impacts the experiences of suffering and pleasure of the 
employees of the resort network. The data indicate that the company is structured 
with a strong hierarchy, lack of privacy, centralization of decisions and contradictions 
in rules, which greatly increases employee turnover. At the same time, the work 
generates experiences of pleasure, characterized as recognition, personal 
development with the experiences, compliment from clients and quality of life. 

Keywords: Pleasure and Suffering; Worker; Psychodynamics of Work; People 
Management; Resort; 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações aceleradas no mundo corporativo nos últimos anos têm 

provocado mudanças importantes nas organizações e na saúde dos indivíduos que 

trabalham, especialmente quando relacionados aos processos produtivos, ao perfil 

do trabalhador e às condições de trabalho (MERLO; MENDES, 2009). Desse modo, 

um dos grandes desafios atuais da área de gestão de pessoas é o de gerar 

comprometimento do colaborador com a organização, de maneira que as empresas 

se organizem para gerenciar e orientar seus funcionários no trabalho a fim de 

alcançar seus objetivos e dos próprios trabalhadores (FISCHER, 2002; LACOMBE, 

2006; MEYER, 2004). 

O desafio da gestão de pessoas também está presente nas organizações 

prestadoras de serviços (SILVA, 2005). Desse modo, foram encontrados autores 

que, por meio da hospitalidade, pesquisaram e discutiram convergências entre o 

bem estar dos funcionários e o sucesso de empresas hoteleiras. Castelli (2003), por 

exemplo, considera em suas obras, o elemento humano como peça fundamental 

para o processo de acolhida, e também, para a rentabilidade de um 

empreendimento hoteleiro. De modo parecido, Avena (2006) relata que, a qualidade 

do acolhimento depende tanto do ser humano quanto da qualidade da organização 

dos serviços, do cuidado com que foram programados os detalhes, das condições 

nas quais trabalham os responsáveis pelo acolhimento do hotel. 

Avena (2006) deixa clara a dependência da qualidade dos serviços 

hoteleiros com seus colaboradores. Mas não é possível exigir que os trabalhadores 

sejam sorridentes e amáveis se nada for feito para facilitar suas tarefas. Para isso, 

devem ser postas á sua disposição as ferramentas necessárias para que o bom 

acolhimento se estabeleça (LASHLEY, 2015; AVENA, 2006). Uma gestão de 

pessoas bem desenvolvida é indispensável para o sucesso empresarial e, por esta 

razão, vem sendo cada vez mais trabalhada com atenção pelo campo corporativo e 

acadêmico (FISCHER, 2002). Ter uma equipe de funcionários satisfeitos, felizes e 

motivados pode trazer benefícios grandiosos ao empreendedor, que terá melhor 

qualidade nos processos de gestão e, consequentemente, maior probabilidade de 

resultados finais satisfatórios (LACOMBE, 2006; BRANDÃO; PARENTE, 1998; 

FRANÇA, 2007).  
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Confrontando esse contexto, onde se configuram os manuais básicos da 

gestão de pessoas, são demandadas características que descrevem e exigem a 

perfeição dos trabalhadores. Muitas vezes de forma vaga e contraditória, exige-se 

agilidade, abertura a mudanças em curto prazo, capacidade de assumir riscos, 

menor dependência de procedimentos, ser proativo, talentoso, flexível, estratégico, 

saber trabalhar em equipe, domínio de línguas estrangeiras, entre outras 

capacidades. O sujeito deve assumir esse ideal de comprometimento e 

competitividade, tomando para si o papel esperado e submetendo-se aos desejos 

das organizações (OLTRAMARI, 2014; FARIA, 2007; ALVES, 2005; GAULEJAC, 

2007). 

Para Vasconcelos (2003) e Gaulejac (2007), geralmente as organizações se 

configuram de forma dual e polarizada. O trabalho é, ao mesmo tempo, fonte de 

recompensa e de reconhecimento, mas também de frustrações, punições e 

privações e, portanto, de sofrimento e prazer. Essa polarização torna-se mais 

intensa diante do acirramento da globalização e da competitividade (DEJOURS, 

1999), novas demandas, muitas vezes, antagônicas, colocam os profissionais em 

situações de tensão (CASTRO, 2014; GAULEJAC, 2007). Esses paradoxos podem 

gerar situações de conflitos, sendo danoso à saúde dos trabalhadores e da empresa 

(VASCONCELOS, 2003). Dependendo da forma como o indivíduo lida com essas 

dualidades, ele pode perceber a situação de trabalho como sofrimento, como prazer 

e desenvolver estratégias para enfrentar as situações nocivas (DEJOURS, 1994).  

Segundo Ferreira e Mendes (2003), para compreender os sentimentos de 

sofrimento e prazer no trabalho, a Psicodinâmica do Trabalho se faz uma teoria 

relevante, considerando as dialéticas das contradições e polarizações dentro das 

empresas. De um lado, o sujeito trabalhador que pensa nas suas relações de 

trabalho e atribui um sentido às situações, que não é só psíquico, mas depende das 

condições sociais e econômicas oferecidas pelo contexto em que ele está inserido. 

Por outro lado, as situações de trabalho convertem as percepções desse trabalhador 

de si mesmo, dos outros e do próprio trabalho, isso pode ocasionar em uma 

subjetividade no trabalho que, por sua vez, pode ser diferente da subjetividade do 

indivíduo (DEJOUS, 1999; FERREIRA; MENDES, 2003). 

É notória a importância dos trabalhadores e a forma como são geridos 

dentro das organizações, principalmente nas empresas que vendem serviços, como 

as hoteleiras (LASHLEY, 2015; CASTELLI, 2003). Contudo, destaca-se nesta 
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dissertação, uma perspectiva que nem sempre é proposta por autores e 

profissionais da área de gestão de pessoas: as consequências do trabalho sobre o 

sujeito (CASTRO, 2014; MENDES, 2007). Desse modo, o estudo proposto nesta 

dissertação investiga e discute a relação entre a subjetividade do trabalhador e a 

organização em que ele atua, a partir de uma abordagem atualmente conhecida 

como Psicodinâmica do Trabalho, proposta por Christophe Dejours. Além disso, o 

projeto privilegia uma determinada ótica da abordagem de Dejours, ou seja, aquela 

que articula sofrimento e prazer no trabalho (LANCMAN, 2003; MENDES, 1995). 

Se faz necessário elucidar que esta dissertação teve como objeto de estudo 

uma rede multinacional de resorts. Esta organização possui diversas 

particularidades em sua filosofia e na relação entre seus funcionários e clientes, uma 

vez que os colaboradores residem dentro das unidades de resort e além de sua 

função principal, devem estar sempre em contato com os hóspedes. Devido à 

importância de se acompanhar as vivências desses trabalhadores, que estão ainda 

mais expostos às determinações da organização e dos clientes, buscou-se avançar 

nos estudos sobre as configurações das contradições, poder e controle nas 

empresas e trabalhar com a abordagem teórico-metodológica da Psicodinâmica do 

Trabalho, desenvolvida por Dejours (1994; 2012) e complementados por Mendes 

(2007; 2012), ambas alinhadas à conhecimentos e conceitos clínicos da Psicologia. 

Os trabalhadores investigados são usualmente retratados de forma positiva 

pelos clientes e pela empresa, contudo pode-se classificar, por diversas razões, esta 

carreira como uma ocupação diferenciada e contraditória. Sendo assim, entender a 

influência da organização do trabalho na qualidade de vida, na saúde mental, no 

desgaste e na identidade desses indivíduos é de fundamental importância, tanto 

para a compreensão, quanto para a intervenção em situações de trabalho que 

podem levar a diversas formas de sofrimento, adoecimento e exclusão (DEJOURS, 

1999). Nesse contexto, a problemática que determina a discussão dessa pesquisa 

constitui-se em: qual a relação do trabalho com as vivências de prazer e sofrimento 

dos trabalhadores de uma rede de resorts? 

Por conseguinte, a problemática da presente dissertação tem como objetivo 

geral analisar as vivências de prazer e sofrimento dos funcionários que trabalhavam 

e estão trabalhando em uma rede de resorts. Para corroborar com a proposta do 

objetivo geral, pretende-se com os objetivos específicos: 



15 
 

(a) Caracterizar a organização do trabalho pelo olhar dos seus funcionários; 
 

(b) Identificar as vivências prazer e sofrimento no trabalho;  
 

(c) Analisar as estratégias de defesa frente ao sofrimento identificado; 
 

(d) Discutir criticamente as experiências e vivências assimiladas, baseando-se 
nas teorias da Psicodinâmica do Trabalho.  

Sendo assim, foram adotados os funcionários e ex-funcionários da rede 

investigada, bem como as características da empresa como objeto de estudo para 

serem analisados a partir das teorias da Psicodinâmica do Trabalho. Entende-se que 

esta organização possui atributos consideráveis para serem estudados, em que a 

vida social e o lazer confundem-se com o próprio trabalho. Além disso, a escolha do 

tema central dessa dissertação se justifica, pois percebeu-se a carência de novas 

investigações sobre esta temática, sobretudo, em abordagens mais próximas ao 

Turismo, especialmente com os trabalhadores da hotelaria.  

A temática também é relevante porque propõe diversas questões paradoxais 

que precisam ser analisadas: o trabalho pode gerar prazer aos indivíduos? O 

sofrimento pode ser evitado e ressignificado?  As condições vividas pelos 

trabalhadores investigados, juntamente com a liberdade que eles possuem, podem 

ser provedoras de reconhecimento e, consequentemente, de prazer? Desse modo, 

coloca-se em questão o modelo de trabalho prescrito pela empresa investigada e 

sua influência no bem estar dos seus funcionários (DEJOURS, 1999). 

Para a construção desta pesquisa optou-se pela seguinte estrutura: após 

esta seção introdutória, encontra-se o referencial teórico, que contextualiza a 

evolução da área de gestão de pessoas a partir da Revolução Industrial até o 

contexto atual. Esse capítulo serve como uma introdução à gestão do trabalho, por 

meio de discussões sobre as formas atuais de controle e das configurações de 

vigilância, poder e do sequestro da subjetividade nas organizações. 

A segunda parte do referencial teórico (capítulo 3), base da referida 

dissertação, trará como conteúdo principal obras relacionadas à Psicodinâmica do 

Trabalho fazendo, assim, uma contextualização da produção intelectual de diversos 

autores que pesquisam esse tema, com destaque para Christophe Dejours (1992; 

1994; 2008; 2012) e a autora brasileira Ana Magnólia Bezerra Mendes (1995; 2004; 

2007; 2012). Neste contexto, são explanadas as principais noções criadas para o 

prazer e o sofrimento no trabalho e, no mesmo contexto, é esclarecido como esses 
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dois elementos se relacionam de diferentes maneiras e podem ocorrer de forma 

simultânea. 

O capítulo 4, referente a metodologia, ilustra como a teoria da Psicodinâmica 

do Trabalho de Dejours (1999; 2012), bem como técnicas de coleta e de análise de 

dados desenvolvidas por Mendes (2007), contribuem para os estudos do prazer e 

sofrimento no trabalho. É apresentado também, o percurso do trabalho de campo, 

destacando como foram direcionados os procedimentos para o levantamento das 

informações junto aos sujeitos pesquisados. 

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo, depois de 

transcritos, tratados e examinados. Esta exposição é feita por meio de falas 

relevantes dos entrevistados, divididas conforme os núcleos de sentidos formados 

na análise de dados, como indica Mendes (2007). Para então, ainda no mesmo 

capítulo, serem apresentadas as discussões acerca dos resultados encontrados no 

campo, e evidenciar a relação entre as vivências de prazer e sofrimento com as 

particularidades da organização investigada. 

 Ao final da dissertação são apresentadas as considerações finais, e após 

esta seção traz-se as referências e o apêndice, contendo o roteiro de entrevistas 

semiestruturadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2 NOVAS FORMAS DE GERIR PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A cada dia que passa as empresas compreendem que o talento humano é 

um dos recursos mais valiosos presentes em uma companhia. Um dos grandes 

desafios atuais da área de Administração é o de gerar comprometimento do 

colaborador com a organização (FRANÇA, 2007; LACOMBE, 2006), de maneira que 

uma empresa se organize para gerenciar e orientar os colaboradores no trabalho a 

fim de se alcançar os objetivos organizacionais e individuais (FISCHER, 2002; ZHU, 

2004). 

No seu contexto histórico da Administração, a gestão de recursos humanos 

(RH) passou por diversas fases evolutivas, do simples departamento de pessoal à 

atual gestão estratégica de pessoas, envolvendo diferentes modelos, políticas e 

práticas, configurando diversas nomenclaturas na área de gestão de empresas. A 

partir da década de 1990 passou a ser frequentemente chamada de gestão de 

pessoas (GP), com novas abordagens e conceitos (BRANDÃO; PARENTE, 1998).  

Uma boa gestão de pessoas é indispensável para o sucesso empresarial, tal 

fato tem permitido que esta área ganhe cada vez mais relevância nas organizações. 

Ter uma equipe de funcionários satisfeitos, felizes e motivados pode trazer 

benefícios ao empreendedor, que terá melhores resultados finais (MEYER, 2004; 

ZHU, 2004). Contudo, o modo como se estimula o trabalhador a realizar tarefas 

produtivas, em um espaço de tempo cada vez menor, são muitas vezes 

questionados por estudiosos e profissionais da área (DEJOURS, 1999; MENDES, 

2007).   Nesse sentido, esse capítulo tem como objetivo central apresentar como o 

controle, disciplina, vigilância e poder podem se perpetuar dentro das organizações, 

podendo afetar diretamente seus trabalhadores (GAULEJAC, 2007). 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA GESTÃO DO TRABALHO 

O cenário da gestão de pessoas nas organizações deixou de ser uma 

atividade operacional prevista na lei, para compor-se em uma função estratégica. A 

responsabilidade dos profissionais envolvidos com recursos humanos hoje vai muito 

além das questões meramente legais e processuais (FARIA; MENEGHETTI, 2007). 

Essas mudanças derivam da nova economia, da era digital e dos novos paradigmas 
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na gestão organizacional. Contudo, a gestão de pessoas passou por diversas 

mudanças e evoluções ao longo do tempo (FRANÇA, 2007).  

No livro escrito por Oltramari, Paula e Ferraz (2014), um apanhado das 

principais referências de gestão de pessoas é feito, demostrando a evolucão da área 

em quatro grandes etapas: (1) chamada de fase pré historica, onde não havia 

legislação trabalhista que indicasse as obrigações  das empresas, representada pela 

fase do capataz1 antes de 1918; (2) fase jurídico trabalhista, na qual o Estado passa 

a intervir na relações de trabalho para preservar os interesses do patrão e  do 

trabalhador, conhecida também como era do “gerente de pessoal”, ocorrida antes de 

1950; (3) fase tecnológica, na qual a figura do “gerente de pessoal” dá lugar ao 

“administrador de pessoal” e possui subsistemas tradicionais de RH, fase ocorrida 

antes de 1980; (4) vivemos hoje na última fase, na qual o “administrador de pessoal” 

da lugar ao “gestor de pessoas” (FISCHER, 1998; 2002; LACOMBE, 2006). 

Muitos autores ressaltam que a questão do controle do trabalhador é 

recorrente em todas as etapas históricas da gestao de pessoas, mesmo com 

mudanças em uma sociedade baseada no modelo taylorista e fordista para o modelo 

toyotista (ALBUQUERQUE, 1998; OLTRAMARI, 2014; FARIA; MENEGHETTI, 2007; 

ANTUNES, 2001; ALVES, 2005; GAULEJAC, 2007). Apesar do toyotismo considerar 

uma maior participação do trabalhador nas decisões dentro do seu ambiente de 

trabalho, existe uma maior demanda por sua subjetividade, buscando 

constantemente aumentar a produtividade e reduzir os custos (OLTRAMARI, 2014). 

A administração de pessoal tem portanto, condicões de se apropriar da subjetividade 

do trabalhador, a partir de técnicas bem elaboradas e focadas em aumentar a 

produtividade, que acabam por moldar o sujeito e sua maneira de trabalhar 

(OLTRAMARI; PAULA; FERRAZ, 2014; ALVES, 2005; GAULEJAC, 2007).   

O discurso da gestão de pessoas (GP) atual, está repleto de novos termos 

multifuncionais, como: “participação coletiva”, “trabalho em equipe”, 

“desenvolvimento de talentos” etc. Pois além de valorizar a participação dos 

trabalhadores e promover o discurso de união entre funcionários e empresa, as 

atividades de GP devem estar de acordo e alinhadas com os objetivos da 

organização. Observando o histórico e as evoluções nos conceitos de GP, é facil 

encontrar mudanças nos modelos de controle, que pregam um maior  

                                                           
1
 O capataz se caracteriza como o chefe de um grupo de trabalhadores, especialmente dos que 

realizam trabalhos braçais (DICIO, 2018). 
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comprometimento dos funcionários com os objetivos organizacionais. A renovada 

GP deu origem a novas formas estruturais, novas estratégias e novas práticas 

dentro das empresas (ALBUQUERQUE, 1998; OLTRAMARI; PAULA; FERRAZ, 

2014). 

Oltramari, Paula e Ferraz (2014) apresentam ainda uma crítica sobre os 

manuais básicos de gestão de pessoas, que apesar de fazerem interessantes 

prescrições sobre subsistemas da área, como recrutamento e seleção, desempenho, 

carreira, remuneração e descrição de cargos, são análises limitadas no que refere a 

crítica do espaço de trabalho pelo estudante. Por isso, não se aproxima como 

deveria da realidade contidiana de trabalho. 

Para Jost, Fernandes e Soboll (2014) o capital ainda necessita dos esforços 

humanos e da subjetividade do trabalhador, desse modo enquanto existir o trabalho 

vivo, haverá a necessidade de instaurar mecanismos de controle a fim de eliminar 

divergencias entre as necessidads do trabalhador e das empresas. Para tanto, é 

analisado a seguir, práticas historicamente presentes no cotidiano das organizações 

que, segundo Gaulejac (2007), exaltam e promovem o controle dos funcionários.  

Foi Taylor (1856-1915) quem estabeleceu as bases do que ficou conhecido 

como a “Teoria da Organização Científica do Trabalho”. As suas ideias centradas na 

forma como as tarefas são executadas, têm como principal base à ética protestante 

do trabalho árduo, racionalidade econômica e individualismo (OLTRAMARI; PAULA; 

FERRAZ, 2014; PINHEIRO, 2006). A partir da Organização Científica do Trabalho 

(OCT), que abrange os modelos taylorista e fordista de gestão organizacional, pode-

se analisar primeiramente o modelo taylorista para compreensão histórica das 

formas de controle nas organizações. Taylor (1990), percebeu que a baixa 

produtividade estava relacionada a oscilações de tempo e rendimento dos operários. 

Assim buscou métodos de execução, que além de serem objetivos, deveriam ser pré 

estabelecidos pelos superiores.  

O modelo taylorista, mesmo apresentando vantagens e inovações para a 

época, possui diversas fraquezas. Primeiramente, ele ignora as necessidades dos 

trabalhadores, desconsiderando o contexto social, gerando conflitos e choques, às 

vezes violentos, entre administradores e trabalhadores. O operário era tratado como 

uma engrenagem do sistema produtivo, passivo e desencorajado a tomar iniciativas, 

já que os gerentes não ouviam as ideias dos funcionários subalternos, uma vez que 

estes eram considerados desinformados e pouco instruídos. Além disso, o modelo 
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tratava os indivíduos como um só grupo, não reconhecendo variação entre eles. O 

taylorismo acabou gerando descontentamento, fadiga e monotonia por parte dos 

trabalhadores (OLTRAMARI; PAULA; FERRAZ, 2014; TAYLOR, 1990). Para Jost, 

Fernandes e Ferraz (2014) essa padronização do trabalho é mais uma forma de 

intensificação, do que uma racionalização.  

Posteriormente, o norte americano Henry Ford deu maior robustez aos 

princípios, métodos e tecnologias desenvolvidas no modelo de Taylor, intensificando 

a divisisão do trabalho e a parcelização das tarefas. Além do aperfeiçoamento 

da linha de montagem, o fordismo era sustentado por dois pilares, segundo Heloani 

(2003), a tecnologia (mecanização) e alguns princípios tayloristas. A produção era 

feita em esteiras rolantes, que se movimentavam e não dependiam de locomoção 

por parte dos operários, objetivando-se a eliminação do movimento inútil. O objeto 

de trabalho era entregue ao operário, em vez dele ir buscá-lo. Os operários 

realizavam apenas uma operação simples ou uma pequena etapa da produção, 

sendo assim, não era necessária qualificação dos trabalhadores (HELOANI, 2003; 

JOST; FERNANDES; FERRAZ, 2014). 

Outro fator que marcou o modelo fordista e merece destaque é que, não 

apenas modificou comportamentos no interior das fábricas, mas estabeleceu novas 

condutas e modelos de desenvolvimento para fora das organizações (HELOANI, 

2003).  Caracterizando-se como a produção e o consumo em massa, o que 

demandou a ampliação de mercados e um novo patamar de rendimento dos 

trabalhadores. Desse modo, Ford propôs a diminuição da jornada de trabalho e o 

aumento salarial, passando a ter uma valorização do trabalhador em comparação ao 

taylorismo, pois o operário além de produzir poderia também consumir (JOST; 

FERNANDES; FERRAZ, 2014).  

 

Outra questão que merece ser ressaltada é que diferente do taylorismo, o 
fordismo não contemplou apenas a questão disciplinar no interior da fábrica. 
O fordismo teve um alcance que ultrapassou os limites empresariais e 
tornou-se a expressão capitalista da acumulação flexível.  O fordismo 
consolidou um novo modelo de desenvolvimento, que se caracterizou pela 
produção em massa e pelo consumo em massa, o que demandava a 
necessidade de ampliar mercados e de estabelecer um novo patamar de 
rendimento aos trabalhadores. Assim, Ford propôs a redução da jornada de 
trabalho e o aumento do salário médio (JOST; FERNANDES; FERRAZ, 
2014 p. 53). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_montagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esteira_rolante
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Harvey (2005) corrobora com Jost, Fernandes e Ferraz (2014) a ideia de 

que, os métodos fordistas tornam inseparáveis os novos mecanismos de trabalho do 

novo modo de viver. Os autores afirmam que tais métodos seriam uma forma de 

controle do trabalho dentro das organizações, como também moldar o estilo de vida 

dos trabalhadores nos momentos de não trabalho, direcionando a maneira de 

consumo. Os métodos utilizados por Ford foram tão marcantes que, até hoje é 

possível perceber suas influências sobre a sociedade e as organizações.  

 

2.2 FORMAS ATUAIS DE CONTROLE 

A rigidez do fordismo causou instabilidade, quando empresas concorrentes 

passaram a flexibilizar sua produção e seu modelo de gestão. Lançavam-se diversos 

modelos de produtos com diferentes características, era adotado um sistema de 

gestão profissionalizado, baseado em colegiados (ANTUNES, 2001). Na década de 

1970, após os choques do petróleo e a entrada de competidores japoneses no 

mercado automobilístico, o fordismo e a produção em massa entraram em crise, 

começaram então a serem substituídos por uma produção enxuta, marcada pelo 

modelo de produção baseado na empresa Toyota do Japão (PINTO, 2010; JOST; 

FERNANDES; FERRAZ, 2014; HELOANI, 2003).   

O sistema industrial japonês mostrou-se eficiente com a ideia de uma 

empresa frugal, composta por um menor contingente de força de trabalho e índices 

altos de produtividade. Para Pinto (2010) esse modelo significou mudanças na 

organização do capital nos níveis de acumulação e nos seus projetos globais de 

dominação.  O modelo toyotista é conhecido também como um sistema de 

acumulação flexível, articulando-se na flexibilidade dos processos de trabalho, no 

mercado e nos padrões de consumo. A acumulação flexível caracteriza-se por novos 

setores de produção, novos serviços financeiros, novos mercados, inovações 

tecnológicas e organizacionais (JOST; FERNANDES; FERRAZ, 2014; HARVEY, 

2005).  

Para dar maior abrangência e um melhor entendimento do termo, a 

acumulação flexível foi criada para que um trabalhador não realize somente uma 

única função, ao contrário da OCT, agora um mesmo trabalhador é responsável por 

funções diversas, exerce-as de acordo com as necessidades da empresa. Em razão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_em_massa
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dessa flexibilidade e do modo de trabalho, o toyotismo passou a ser chamado 

também de acumulação flexível (PINTO, 2010; HARVEY, 2005; CHOMSKY, 1999).  

O modelo toyotista alterou algumas diretrizes que pensavam o 

comportamento humano nas organizações, com o objetivo de diminuir o tempo 

ocioso, intensificar o trabalho e aumentar a produtividade. Para isso foi preciso 

aumentar o envolvimento do trabalhador com seu trabalho e a organização, esse 

envolvimento era mais favorável que a OCT, pois permitia a existência de um 

funcionário mais participativo, multifuncional, polivalente e fadado a uma maior 

integração com a empresa (JOST; FERNANDES; FERRAZ, 2014).  

Para Harvey (2005) e Antunes (2001) o novo papel do trabalhador 

pertencente ao toyotismo, pode parecer como ponto positivo aparente em 

comparação aos modelos passados, mas a acumulação flexível pode exercer uma 

maior forma de exploração e controle em relação ao empregado. O novo sistema 

intensificou e modificou as condições de utilização das forças de trabalho, através da 

flexibilidade e da mobilidade. A acumulação flexível levou círculos de controle de 

qualidade e o comprometimento com a qualidade total (TQC - Total Quality Control), 

exigindo a participação do trabalhador dentro da ordem e do universo da empresa, 

configurando-se como uma forma de controle sutil (ANTUNES, 2001). 

O TQC apropria-se do saber do operário, já que ele passa á gerencia 

sugestões para a solução de problemas, o operário por sua experiência, possui 

conhecimentos necessários para diminuir fraquezas. Desse modo, o trabalhador é 

estimulado a encontrar problemas antes mesmos que eles apareçam, pensar 

proativamente e ter objetivos alinhados com os da empresa (JOST; FERNANDES; 

FERRAZ, 2014; GAULEJAC, 2007; DEJOURS, 1999).  Tais iniciativas deram inicio 

as chamadas, por Faria e Menegetti (2007), de sequestro da subjetividade. Por meio 

de técnicas elaboradas pelos empregadores, a consciência dos trabalhadores e seu 

consentimento são utilizados em prol dos objetivos da organização. 

O conceito “sequestro da subjetividade”, proposto pelo professor José 

Henrique de Faria é apresentado no texto de Faria e Meneghetti (2007) e refere-se à 

apropriação planejada, isso é, a concepção da realidade dos sujeitos individuais ou 

coletivos que os permite interpretar o concreto e tomar decisões furtivas e ocultas. 

Padrões de conduta são estabelecidos pelos sujeitos para serem aceitos no 

ambiente, buscando meios de produzir comportamentos morais de aceitação social 

e de possíveis repreensões. Em outras palavras, o sujeito muitas vezes, pode abrir 
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mão de sua autonomia para atender os interesses da empresa (JOST; 

FERNANDES; FERRAZ, 2014). 

Para Dejours (2005), a subjetividade do trabalhador tornou-se fragmentada 

na atual sociedade. A busca por novos modelos de produção e gestão, 

representados atualmente pelo toyotismo, e a disseminação de uma ideologia 

tipicamente atrelada aos valores sociais e econômicos capitalistas, foram capazes 

de propiciar o sequestro da subjetividade do trabalhador, levando-os a enfrentar 

condições físicas e psicológicas de trabalho cada dia mais precárias (FARIA; 

MENEGHETTI, 2007; DEJOURS, 2005). 

O toyotismo, para Jost, Fernandes e Ferraz (2014), não busca apenas o 

saber e o fazer dos trabalhadores, como também sua disposição intelectual e 

afetiva, afim de cooperar com a lógica da valorização (ALVES, 2005).  Ou seja, à 

medida que se intensifica a identidade do sujeito dentro da organização, os 

resultados são igualmente aumentados, assim como a produtividade. Além disso, 

defender a satisfação do consumidor a todo custo, tornou-se uma condição 

necessária para sobrevivência das empresas (ANTUNES, 2001).  

Hoje é comum serem adotados lemas, que induzem os trabalhadores a 

pensarem a empresa como parte de si mesmo, isso remete ao máximo de empenho 

e dedicação por parte dos indivíduos, concebendo uma confusão entre a identidade 

da empresa e a identidade do trabalhador, como consequência o empregado funde 

sua própria vida com os interesses da organização (ANTUNES, 2001; GAULEJAC, 

2007; FARIA; MENEGHETTI, 2007; CAPELLE, 2003). 

  A produtividade das empresas é suportada pelos trabalhadores, por meio 

de um envolvimento psicológico, sentimental e moral, que age nos empregados, 

muitas vezes de forma sutil (ANTUNES, 2001; JOST; FERNANDES; FERRAZ, 

2014). Sendo assim, os modos de controle que são facilmente notados no taylorismo 

e fordismo, ainda estão presentes hoje, porém mais sutis, implícitos, minuciosos, 

bem disciplinados e flexíveis. Estes mecanismos estão contidos na cultura 

organizacional2 e são compartilhadas pelos seus principais gestores e transmitidos 

por meio de símbolos, cerimônia e mitos (ALVES, 2005). Observa-se então que, o 

                                                           
2
 A cultura organizacional é um sistema coerente de significações (valores, crenças, normas, etc.) e 

funciona como um aglutinador que procura unir todos os membros (funcionários, gerentes e 
proprietários) em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir (SROUR, 1998). 
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toyotismo incorpora componentes psicológicos do comportamento dos 

trabalhadores, e por mais que sejam difíceis de serem percebidos, continuam 

presentes no dia a dia das organizações.  

Jost, Fernandes e Ferraz (2014) ressalta que a história do desenvolvimento 

das organizações acompanha o desenvolvimento de um perfil de trabalhador que 

atende aos interesses desse sistema de produção. Em cada modelo de gestão 

formaram-se novas demandas sobre o trabalhador e assim, novas expectativas e 

regras sobre seu modo de agir. Pode-se afirmar então, que o capital desenvolveu e 

desenvolve novas técnicas de controle sobre os trabalhadores, no taylorismo, por 

exemplo, o controle era exercido de forma bastante autoritária e explicita. Com o 

fordismo em seguida, o controle foi exercido sobre o trabalhador para além da 

fábrica, atuando também no seu cotidiano e no seu modo de consumir.  

Atualmente os trabalhadores se tornaram menos custosos do ponto de vista 

econômico e mais eficientes, pois com novos mecanismos de controle, tornaram-se 

trabalhadores mais dóceis e úteis (FARIA; MENEGHETTI, 2007; FOUCAULT, 2008).  

“Com o sequestro da subjetividade o trabalhador internalizou os objetivos 

organizacionais e tornou-se patrão de si mesmo do grupo, tornando menos 

necessário o controle externo” (JOST; FERNANDES; FERRAZ, 2014 p. 63). 

Para Antunes (2001) a aparente liberdade presente nos meios de produção 

pode se perder quando os trabalhadores não demonstram disposição e vontade. Do 

mesmo modo, Jost, Fernandes e Ferraz (2014) afirmam que a “estratégia 

participativa” do toyotismo nada mais é do que outra forma de controle efetivo do 

processo de trabalho. O envolvimento participativo dos trabalhadores é controlador e 

preserva condições de trabalho alinhadas à cultura das organizações (ANTUNES, 

2001). Desse modo, cada trabalhador funciona como seu próprio fiscal e de seus 

colegas de trabalho, esse poder e vigilância efetiva pode ser incentivado com 

prêmios e promoções, que justificam a alta cobrança entre pares.  

 

2.3 AS CONFIGURAÇÕES DE VIGILÂNCIA E PODER NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para Gaulejac (2007), Harvey (1994) e Chomsky (1999), a globalização joga 

o capital contra o trabalho e favorece uma concorrência exagerada, sustentando ao 

mesmo tempo, a circulação de capitais e controlando os homens. Gaulejac (2007), 

Faria e Meneghetti (2007) afirmam que as tendências hoje, estão em desfavor do 
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trabalho, pois as empresas tendem a utilizar novos mecanismos de vigilância e 

poder sobre os trabalhadores de uma forma que os mesmos, diferentemente das 

OCT, não percebam tais atitudes. Desta forma, este subcapitulo permeia conceitos e 

teorias sobre vigilância e poder, para então aplicá-los no contexto das organizações.   

A partir da obra Vigiar e Punir, Foucault (2008) apresenta sua análise sobre 

a sociedade da vigilância. O autor destaca as características da sociedade atual, a 

qual ele chama de disciplinar, e completa que um dos instrumentos do qual esta 

sociedade se vale é o olhar hierárquico. São muitas as formas e os momentos de 

vigilância e são inúmeros os registros feitos dentro da sociedade a respeito dos 

comportamentos. Nesse contexto, a vigilância se deve a hierarquização, ou seja, ela 

depende da formação de uma hierarquia entre os indivíduos, que permite definir 

quem vigia quem, como e quando, de uma maneira que poucos podem vigiar 

muitos. Aparece então a questão das estruturas arquitetadas para permitirem a 

disposição dos indivíduos no território, de forma a propiciar o exercício da vigilância 

(BARRICHELLO, 2015).  

Foucault (2008) cita então o panóptico, modelo arquitetural sugerido pelo 

filósofo e jurista Jeremy Bentham, como um modelo para as prisões. O panóptico 

nada mais é que uma torre central que possibilita ver todas as celas logradas ao seu 

redor. Leva-se em consideração que a presença de qualquer indivíduo na torre não 

pode ser percebida pelos sujeitos que estão nas celas. É praticamente impossível 

saber se há alguém na torre vigiando ou não. Nesse caso, a vigilância torna-se 

então, contínua, pela impossibilidade de ser detectada. A representação do 

panóptico para Foucault (2008) pode ser entendida como uma interiorização do 

olhar, a articulação da vigia ganha tanto poder que o indivíduo passa a se auto 

vigiar, acaba não existindo mais a necessidade de outra pessoa para esta tarefa. 

Para Barrichello (2015) e Antunes (2001) é o nível mais alto da vigilância, quando o 

indivíduo vigia a si mesmo e não se permite agir fora das regras que internalizou 

dentro de um ambiente específico (FOUCAULT, 2008; BARRICHELLO, 2015). 

Seguindo a linha de pensamento sobre a vigilância de Foucault (2008), ela é 

exercida por meio de uma rede de relações de alto para baixo, mas também, em 

muitos casos, de baixo para cima e até lateralmente. Essa rede de controle sustenta 

e atravessa os efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros, ou por uma 

perspectiva diferente, fiscais que sofrem constantemente fiscalização (FOUCAULT, 

2008). 
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De forma parecida, Max Weber (1981) demonstra que o poder é a prática de 

impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual 

for o fundamento dessa probabilidade. Esse poder é classificado, como sendo uma 

dominação estável, devido à solidez e estabilidade do meio social, que se acha sob 

a dependência direta e imediata do aprofundamento da tradição na consciência 

coletiva (WEBER, 1981). 

Para Foucault (1989), o poder não é um fenômeno de dominação 

homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma 

classe sobre as outras, contudo, o poder deve ser analisado como algo que só 

funciona em cadeia, como algo circular. Nunca está fixo, e tampouco de forma 

permanente com alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem 

(FONTANI, 1999).  

É importante destacar que não basta a vontade de um indivíduo dominar o 

outro para que haja dominação, é necessário que haja disposição à obediência por 

parte do outro (WEBER, 1981). Desse modo, o poder é exercido em rede, os 

indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder, e 

de sofrer sua ação. O poder não pode ser inerte, são sempre centros de 

transmissão, podendo exercer forças desiguais, induzindo características sempre 

localizadas e instáveis, atuando em toda parte, pois provém de todos os lugares 

(FOUCAULT, 2008; 1989). 

Weber (1981) afirma que dominação é um meio de encontrar subordinação a 

uma ordem. A situação de dominação está ligada à presença de um indivíduo 

mandando eficazmente em outros, as situações de poder acontecem provavelmente 

com à existência de um quadro administrativo ou de uma associação. De acordo 

com Weber (1981), a existência de um quadro administrativo configura uma forma 

de dominação, em qualquer tipo de associação. 

As relações de poder em qualquer instituição como: escolas, prisões, 

empresas, foram constantemente marcadas pela disciplina. A disciplina é uma 

maneira de punir, dando a entender como um modelo reduzido de tribunal. A 

disciplina torna os mecanismos de poder mais fáceis de serem observados, pois é 

por meio da disciplina que estabelecem as relações: opressor-oprimido, mandante-

mandatário, persuasivo-persuadido, e tantas quantas forem as relações que 

exprimam comando e comandados (FOUCAULT, 2008; FERREIRINHA, 2010). 
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Após as teorias de Foucault (2008) e Weber (1981) é fácil perceber que, 

além do poder ocupar um lugar central na existência dos seres humanos, o poder é 

fundamental para estrutura de funcionamento das organizações, pois trata-se de um 

sistema de relações sociais dependente da hierarquização baseada em diferentes 

capacidades dos indivíduos, nos cargos que se ocupam nestas organizações. 

(WEBER, 198; FARIA; MENEGHETTI, 2007). Para Weber (1981), as organizações 

seriam também instrumentos de dominação (psíquica ou física) sobre seus 

indivíduos membros, desde os altos cargos hierárquicos, até o operário ou 

empregado. Desde o uniforme, logos, nomenclaturas técnicas, as organizações 

apresentam o poder de influenciar os comportamentos, pensamentos e as emoções 

dos seus integrantes (ANTUNES, 2001; GAULEJAC, 2007). 

As empresas são constituídas por sistemas organizados de poder. Como 

visto neste capítulo, por trás de uma aparente neutralidade há diversos artifícios que 

promovem a disciplina e o poder dos indivíduos que, evoluíram com o desenrolar da 

história e dos diferentes modelos de produção.  A partir do momento em que a lógica 

financeira, assume o lugar da lógica de produção, as relações de poder se 

modificam no interior das empresas. Os efetivos considerados custosos, devem ser 

reduzidos como prioridade, para isso é preciso o máximo de flexibilização para 

poder adequar-se ao mercado (ANTUNES, 2001). 

Ao construir uma teoria de poder e disciplina para o contexto das 

organizações atuais, Gaulejac (2007) afirma que a gestão gerencialista apresenta-se 

como um progresso notável e opressivo do sistema disciplinar. Da mesma forma que 

o sequestro da subjetividade de Faria e Meneghetti (2007), se espera do trabalhador 

uma implicação subjetiva e essa implicação recai sobre a empresa, pois os 

funcionários esperam o reconhecimento e podem possuir pela empresa sentimentos 

tão intensos, quanto paixão, ódio ou despeito (GAULEJAC, 2007; JOST, 2014). 

 

O poder gerencialista preocupa-se não tanto em controlar os corpos, mas 
em transformar a energia libidinal em força de trabalho. A economia da 
necessidade canalizada opõe-se a economia do desejo exaltado. Passa-se 
do controle minucioso dos corpos para a mobilização psíquica a serviço da 
empresa (GAULEJAC, 2007 p.113). 

 

No trecho acima Gaulejac (2007) explica que a repressão deferida por uma 

organização pode aparecer sobre os trabalhadores sob a forma de: sedução, 
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imposição pela adesão e a obediência pelo reconhecimento. Retomando a ideia de 

panóptico de Foucault (2008), representada pela força de interiorização do olhar 

vigilante, pode ser tão forte que o indivíduo passa a se auto vigiar.  A empresa deixa 

o funcionário sentir-se responsável pelos resultados, para poder desenvolver com 

maior efetividade seus talentos, criatividade e liderança. Torna-se uma exigência a 

mobilização pessoal, cada um deve estar motivado a alcançar seus objetivos dentro 

da empresa com entusiasmo. Sendo assim, o indivíduo começa a fazer uma auto 

vigilância para o cumprimento dos seus objetivos e metas.  

Como visto anteriormente na descrição do toyotismo, o sentimento de desejo 

é requisitado de forma permanente aos funcionários, Gaulejac apresenta alguns 

exemplos: desejo pelo desafio, necessidade de reconhecimento, recompensa pelo 

mérito pessoal. Nas organizações tayloristas e fordistas esse desejo era reprimido 

por uma vigilância controladora. Hoje esse desejo é exaltado pelas empresas, como 

algo gratificante e se torna o lugar de auto realização (vigilância contínua) 

(GAULEJAC, 2007). 

As técnicas de gestão de pessoas atuais perdem o caráter disciplinar 

austero do passado. “A vigilância não é mais física, mas comunicacional” 

(GAULEJAC, 2007 p. 114). Ou seja, mesmo a vigilância contínua ainda existindo, 

com computadores, crachás, celulares, ela acontece de forma mais sutil e indireta. A 

vigilância acaba incidindo com força sobre os resultados do trabalho. Se o 

trabalhador encontra liberdade em algumas tarefas, por outro lado, ele encontra uma 

exigência drástica sobre os resultados (FOUCAULT,1989; 1995; GAULEJAC, 2007). 

A empresa Google pode servir como um exemplo das técnicas de gestão de 

pessoas atuais, que exercem a vigilância contínua sobre seus funcionários de 

maneira peculiar e sutil. A empresa proporciona qualidade ao ambiente de trabalho, 

que garante a adesão de empregados na empresa. No Google elas são facilmente 

visíveis na onipresença da tecnologia, na decoração e nas salas de jogos 

espalhadas pela empresa. Os funcionários possuem a liberdade para trabalhar com 

roupas confortáveis, muitos trabalham de bermuda e chinelos e possuem uma 

grande flexibilidade de horários. Os trabalhadores recebem uma quantia assim que 

ingressam na empresa para decorar seu escritório de acordo com seu gosto (DA 

SILVA, 2014). 

A maior parte das opiniões de funcionários do Google é positiva. Segundo a 

revista Exame, 82% dos profissionais recomendam a empresa que, recebe mais de 
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2 milhões de currículos por ano no mundo. A cultura organizacional, remuneração e 

os benefícios são os fatores que recebem atenção na avaliação dos funcionários e 

ex-funcionários; qualidade de vida e oportunidades de carreira aparecem logo em 

seguida. Benefícios como lanches a qualquer hora e as recreativas instalações, têm 

peso nas opiniões de quem trabalha ou já trabalhou para empresa. Por outro lado, a 

agressividade das metas, a competitividade e a dificuldade de crescimento são 

pontos negativos lembrados nas avaliações (DA SILVA, 2014; EXAME, 2015). 

Pode-se perceber que, o foco do Google está nos resultados. Uma empresa 

que oferece autonomia, liberdade e um ambiente atraente para os funcionários, 

exerce a vigilância contínua e o poder disciplinar de forma sutil. A meta é um dos 

mecanismos utilizados pela empresa, para garantir maior produtividade dos 

trabalhadores, que são seduzidos por benefícios materiais e uma aparente liberdade 

profissional.  Os benefícios são utilizados para suavizar os desafios, a competição 

entre funcionários e principalmente as metas agressivas impostas pela organização 

(FOUCAULT, 1989; 2008; GAULEJAC, 2007).  

Apoiada na teoria de hierarquização de Foucault (1989), Capelle e Brito 

(2003) constatam que os empregadores não demonstram os serviços a serem 

realizados pelos futuros contratados de forma adequada; geralmente o trabalho é 

apresentado apenas em termos gerais ou resumidos no momento do recrutamento e 

seleção. Contudo, não tratam do nível de esforço, eficiência desejados, ou até um 

nível aceitável de exaustão. Desse modo, cabe à gestão de pessoas articular o 

espaço existente entre expectativa e desempenho (XUE, 2011). “A produção de 

conhecimento sobre as dimensões espacial, temporal e subjetiva do trabalho passa 

a ser o elemento central que possibilita à gestão de pessoas mediarem às relações 

sociais na organização” (CAPELLE; BRITO, 2003 p. 23).  

Existem algumas técnicas disciplinares que separam os indivíduos em áreas 

mensuráveis indicando as dimensões espaciais, como explica Capelle e Brito 

(2003):  

 

Uma dessas práticas é o enclausuramento – criam-se espaços fechados 
ao redor dos indivíduos com o estabelecimento de procedimentos que 
delimitam seu comportamento. O espaço social de convivência do indivíduo 
é alterado e substituído pelos valores e códigos de conduta da organização. 
Outra prática é a divisão dos indivíduos no espaço e no tempo – coloca-
se cada indivíduo em seu lugar e se destina cada lugar a um indivíduo, 
estabelecendo-se os limites das ações, definindo-se os critérios e as 
sanções, e medindo-se competências e méritos. Por último, o 

http://www.exame.com.br/topicos/curriculos
http://www.exame.com.br/topicos/remuneracao
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ranqueamento - consiste no ordenamento hierárquico dos indivíduos, 
separando-os ao longo de uma escala pré-determinada, visando promover a 
vigilância e o controle em toda a parte (CAPELLE; BRITO, 2003 p. 23, grifo 
original). 
 

 
 Esses mecanismos ou técnicas apresentadas são processos próprios da 

área de gestão de pessoas como recrutamento e seleção, descrição de cargos e 

salários, promoção por tempo de serviço, esquemas de classificação e premiação, 

sistemas de avaliação de desempenho, escalas de mensuração de atitudes, e outros 

esquemas de avaliação baseados em fatores de compensação (CAPELLE; BRITO, 

2003; LACOMBE, 2006). Após a localização espacial, as técnicas passam a enfocar 

o corpo, o tempo e a articular as atividades. Para isso, são utilizados geralmente, 

técnicas de socialização, treinamento e desenvolvimento e administração, que 

determinam o ritmo de trabalho e detalham o desempenho desejado com precisão 

(CAPELLE; BRITO, 2003). 

A vigilância contínua é garantida pelo uso de sistemas de inspeção que 

compilam as ações e atividades, permitindo a codificação dos indivíduos. Utilizam-

se, técnicas de exame como testes de personalidade e psicológicos, técnicas de 

confissão como a auto avaliação, depoimentos pessoais, avaliações do nível de 

satisfação, questões de entrevista esperando descrições do próprio comportamento 

e testes para que o indivíduo aponte seus defeitos e potencialidades (FOUCAULT, 

2008; CAPELLE; BRITO, 2003; JOST, 2014). 

Alves (2005), Faria (1985), Jost, Fernandes e Soboll (2014), Oltramari, Paula 

e Ferraz (2014) e Pinto (2010) reiteram que a acumulação flexível (toyotismo) não 

representa novas formas democráticas de gestão, mas apresentam novas técnicas 

de gestão que recruta a força de trabalho, promove um processo sutil de domínio 

psicológico, afetivo e moral (GAULEJAC, 2007). Nesse sentido, Faria (1985) 

entende que, muitas políticas de gestão tendem a privilegiar a contratação de uma 

mão de obra jovem, em fase de formação, para facilitar o aprendizado de padrões 

de desempenho e comportamento desejados interiorizados na cultura 

organizacional. “A falta de experiência profissional e a disposição para se iniciar uma 

carreira reduzem o questionamento acerca dos métodos de gestão e facilitam a 

adaptação do indivíduo ao ambiente” (CAPELLE; BRITO, 2003 p. 24). 

Novas políticas de gestão, técnicas disciplinares e recursos tecnológicos 

podem possibilitar a descentralização do poder, pois é mantido a autoridade e o 
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controle disciplinar a todo custo (CAPELLE; BRITO, 2003; FARIA; MENEGHETTI 

2007). A tendência para membros dos grupos de trabalho executarem, ao mesmo 

tempo, tarefas convencionais, o controle e a avaliação de seus pares demonstram 

as limitações da concepção de autonomia nas organizações (CAPELLE; BRITO, 

2003), pois os trabalhadores convivem com contradições de apresentar resultados 

em conjunto, mas a empresa os avaliam individualmente (BARRICHELLO, 2015).  

Pode-se perceber que, a cada nova técnica e mecanismo de gestão de 

pessoas, se torna mais aparente a linguagem para expressar bem e ser persuasivo 

sobre a preocupação com os trabalhadores, sua satisfação e saúde (GAULEJAC, 

2007). As técnicas que exaltam a participação e autonomia têm os mesmos 

objetivos que as antigas práticas disciplinaras nas organizações, mas com uma 

aparência sofisticada, lógica e científica em relação à gestão de pessoal. Essas 

práticas de gestão são vigilantes e disciplinadoras porque aumentam o raio de 

controle sobre o indivíduo, com uma abrangência de ordem política, econômica, 

ideológica e até psicológica (CAPELLE; BRITO, 2003; ZUBOFF, 1988). 

Foi constatado que a gestão da força de trabalho ultrapassa suas funções 

originais específicas de administração da gestão de pessoas (folha de pagamento, 

controle de ponto, recolhimento de impostos) para acompanhar a dimensão 

subjetiva em todos os setores da cadeia produtiva (CAPELLE; BRITO, 2003; JOST; 

FERNANDES; SOBOLL, 2014; ANTUNES, 2001; ZUBOFF, 1988). Fazendo uma 

aproximação com a rede de resorts investigada, assim como muitas outras 

organizações do cenário atual, é possível perceber uma busca em conciliar 

recompensas econômicas e recompensas simbólicas, aspectos formais aos 

informais, como forma de continuar responder ao seu desafio principal: a excelência 

dos serviços. 

Como foi percebido durante as investigações realizadas nesta dissertação, o 

modo de viver e as características das tarefas dos funcionários da empresa 

estudada são fundamentais para assegurar a manutenção da cultura organizacional. 

Pelas características descritas das condições de vida dos trabalhadores estudados, 

acredita-se que as conjunturas de trabalho, assim como os fatores das condições 

sociais, econômicas e psíquicas parecem ser mais intensas. Viver no local de 

trabalho, ter proximidade social nas relações hierárquicas, depender dos vínculos 

construídos com colegas ou clientes para atingir as necessidades sociais, 

afastamento da família, e a vivência em um espaço com infraestrutura, alimentação 
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e lazer de qualidade, podem contribuir para a construção de um espaço favorável a 

vigilância contínua e ao controle dos trabalhadores. 

Neste capítulo foram apresentados e discutidos como a vigilância, o poder e o 

controle estão cada vez mais presentes nas organizações atuais. Com base em 

Gaulejac (2007), Faria e Meneghetti (2007), Jost, Fernandes e Soboll (2014), 

Capelle e Brito (2003), Oltramari, Paula e Ferraz (2014), Foucault (1989, 1995 e 

2008) e Weber (1981) é possível notar que o poder e o controle podem ser 

exercidos de maneira muito efetiva e, sobretudo, sutil, pois em geral, passa 

despercebido pelos indivíduos pertencentes a uma organização. Contudo, não foram 

discutidas as possíveis consequências dos mecanismos e técnicas que, estimulam o 

poder e o controle dentro nas empresas. Desse modo, o próximo capítulo irá trazer 

estudos e teorias relevantes, sobre como os funcionários podem internalizar os 

mecanismos criados pelas empresas para aumentar a produtividade, em um 

contexto em que o capital prevalece, o hóspede ou cliente tem sempre a razão e os 

indivíduos devem apresentar cada vez mais disposição e ímpeto para o trabalho. 
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3 A PSICODINÂMICA DO TRABALHO 
 
 

O pressuposto que fundamenta a investigação do capítulo anterior, 

construído a partir do contexto produtivista atual, possui um consistente processo 

ideológico nas organizações, gerando paradoxos entre: desempenho/produtividade, 

liberdade/controle, cooperação/competição, prazer/sofrer, entre outros 

(VASCONCELOS, 2003; DEJOURS, 2004; MENDES, 2007). Essa percepção 

paradoxal leva o indivíduo a identificar incompatibilidades entre comportamentos e 

atitudes, sendo tal dicotomia capaz de provocar tensão e desconforto psicológico no 

ambiente de trabalho (CASTRO, 2010). A realidade pode ser percebida pelo 

indivíduo de forma dual e ambígua, podendo ser geradora de recompensas ou de 

privações e frustrações (DEJOURS 1999; MENDES, 2004). Ou seja, a forma como o 

indivíduo lida com as contradições dentro da organização para qual trabalha, está 

relacionada com questões psicológicas. 

Em face da difícil compreensão do sentido do trabalho, tais paradoxos são 

amplamente estudados pela teoria da Psicodinâmica do Trabalho, que investiga a 

saúde no trabalho e analisa o sofrimento e as estratégias de mediação utilizadas 

pelos trabalhadores para ressignificar e superar o sofrimento, com foco à 

transformação do contexto de trabalho em um lugar de prazer (FERREIRA; 

MENDES, 2003). Christophe Dejours (2008) destaca que a Psicodinâmica é um 

termo oriundo da teoria Psicanalítica, designando o estudo dos movimentos 

psicoafetivos gerados pela evolução de conflitos subjetivos. 

Como apresentado no Capítulo 2, ao propor a Organização Científica do 

Trabalho (OCT), Taylor aparentemente buscou eliminar a subjetividade do trabalho, 

por meio da teoria de tempos e movimentos (LANCMAN, 2003; JOST, 2014). A 

acentuação da divisão entre concepção e execução do trabalho, a aplicação direta 

destes princípios trouxe graves prejuízos à saúde física e mental dos trabalhadores, 

em consequência de prolongadas jornadas de trabalho, ritmo acelerado da 

produção, fadiga física, e, sobretudo, não participação no processo produtivo, 

automação e parcelamento das tarefas (JOST; FERNANDES: SOBOLL, 2014). 

Dejours (1999) critica o modelo taylorista e demonstra que é a organização 

do trabalho a responsável pelas consequências favoráveis ou penosas para o 

funcionamento psíquico do trabalhador. O autor afirma que podem ocorrer vivências 

de prazer e/ou de sofrimento no trabalho, expressas por meio de sintomas 
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específicos relacionados ao contexto social, profissional e também da própria 

estrutura de personalidade (LANCMAN, 2003; DEJOURS, 1999; MENDES, 1995). 

Para Mendes (2004) e Castro (2010) o prazer e o sofrimento são conceitos criados 

nas interposições utilizadas pelos trabalhadores para a manutenção da saúde, 

evitando o sofrimento e buscando alternativas para obter prazer. 

A teoria da Psicodinâmica do Trabalho teve inicio na década de 1950 e era 

denominada Psicopatologia do Trabalho, inaugurada e difundida por autores como 

Le Guillant, Veil, Sivadon, Fernandez-Zoila, Bégoin, entre outros. Tal área do 

conhecimento realizou pesquisas que faziam referência a um modelo causal em que 

as características do trabalho poderiam provocar distúrbios psicológicos, 

considerando o trabalho como algo nocivo à saúde mental dos trabalhadores, 

principalmente o labor industrial (DEJOURS, 2004). 

A Psicopatologia do Trabalho preocupava-se com a identificação de doenças 

mentais características nesse contexto, com forte influência da Medicina do Trabalho 

e da Toxicologia Industrial. Dejours inicia suas pesquisas sobre Psicopatologia do 

Trabalho nos anos 1970, acreditando que a organização do trabalho era um dado 

preexistente ao encontro do homem com seu trabalho (DEJOURS, 2004; 

NASCIMENTO, 2012). 

Nos estudos realizados por Dejours na década de 1980, o autor se dedica a 

compreender o sofrimento no trabalho e as formas para o seu enfrentamento. No 

primeiro momento, os estudos basearam-se na perspectiva da Psicologia do 

Trabalho e, em um segundo momento (1990), Dejours designou seus estudos no 

entendimento do trabalho como processo indentitário e na dinâmica de 

reconhecimento dos trabalhadores (RAMOS, 2014).  

Nesses períodos, suas principais obras foram - “Psicodinâmica do Trabalho: 

contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e 

trabalho” (DEJOURS, 1994), “O fator humano”, publicado em 1997 (DEJOURS, 

2005) e o livro “A loucura do trabalho” (1992), em que o autor teve como objeto de 

estudo a força e a rigidez do taylorismo e do fordismo, bem como aspectos 

vinculados à indústria de processos. Até o toyotismo é utilizado pelo autor, quando é 

percebida uma rigidez menor quando referidas as questões pertinentes ao estrito 

cumprimento das normas. Tais estudos foram de extrema importância para perceber 

que os homens não são passivos perante os constrangimentos organizacionais, e 
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são capazes de se proteger dos eventuais efeitos nocivos sobre a saúde mental 

(MENDES, 2004; 2007). 

Os estudos em Psicodinâmica do Trabalho atualmente se dedicam à 

compreensão dos processos de subjetivação dos trabalhadores no que se refere às 

vivências de prazer e sofrimento no trabalho (RAMOS, 2014). “A banalização da 

injustiça social” (DEJOURS, 1999) denota a aparição da nova perspectiva dentro da 

Psicodinâmica do Trabalho: a forma como a luta contra o sofrimento se dá, de modo 

individual e coletivo, além de considerar as vivências de prazer e sofrimento, 

inerentes a qualquer contexto laboral, o autor faz uso de uma visão mais dinâmica 

aos processos pertinentes, que passa a enfocar o trabalho como um importante 

agente na construção da identidade dos indivíduos. Outro fator que passa a ser 

avaliado é a dinâmica de reconhecimento envolvida nesse processo de construção 

da identidade (MENDES, 2007; NASCIMENTO, 2012). 

As obras de Dejours possuem grande influência da Psicanálise, originada da 

sua formação como psicanalista. Para desenvolver a teoria Psicodinâmica do 

Trabalho do ponto de vista epistemológico, o autor fez articulações com a 

Sociologia, a Ergonomia e a Psicanálise Freudiana. Para Mendes (2007), Freud 

exerce uma influência significativa na teoria, pois envolve a dimensão subjetiva, que 

pressupõe a construção inseparável e inacabada das relações entre subjetividade e 

o contexto social. Ao investigar as controvérsias do trabalho, a Psicodinâmica do 

Trabalho, supera uma simples análise de causalidade, pois compreende de forma 

complexa a relação construída pelo trabalhador com o seu trabalho, por meio do 

sentido atribuído à ação que ele pratica. 

Destaca-se a importância do estudo sobre o contexto de produção pelas 

novas formas de gerir pessoas nas organizações do trabalho, apresentadas no 

capítulo 2, caracterizadas pelo sequestro da subjetividade, vigilância continua, poder 

e controle. Porque no modelo produtivo atual, existem conflitos na relação entre 

trabalho e metas, muitas vezes é obrigação do trabalhador cumpri-las conforme 

normas e padrões de qualidade estabelecidos (GAULEJART, 2007). Nessa 

realidade, existe a restrição do espaço da fala e da elaboração do significado das 

atividades desempenhadas, desfavorecendo a saúde psíquica do trabalhador e 

constituindo uma crise de identidade dentro da organização do trabalho, via 

alienação mental, social ou cultural (AGUIAR, 2013).  
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Como forma de organizar suas teorias, Dejours (1999) propõe divisões para 

estudar a relação entre trabalhador e organização do trabalho, segmentando em 

categorias que serão melhor estudadas nos próximos subcapítulos. A primeira delas 

é a Organização do Trabalho, abrangida pelas condições e relações de trabalho 

dentro da organização em que o trabalho é efetuado. A segunda é a Mobilização 

Subjetiva do trabalhador, composta por inteligência prática, cooperação, espaço de 

discussão e reconhecimento (DEJOURS, 1999). O capítulo apresenta também as 

formas de sofrimento e defesas perante a frustração que surgem com o real do 

trabalho, quando o sujeito busca soluções originais para dar conta das suas tarefas 

rotineiras. Por fim, o capítulo conta com um levantamento de estudos em 

Psicodinâmica do Trabalho e ainda, a influência das organizações sobre os 

indivíduos que trabalham em estabelecimentos hoteleiros. 

 

3.1 A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
Na obra a Loucura do Trabalho, Dejours (1992) descreve que a organização 

do trabalho pode ser explicada como o contexto de operacionalização real das 

tarefas, compreendendo metas, a qualidade e a quantidade de produção esperada, 

as regras formais, os ritmos, os prazos, as prescrições e a disciplina. É considerada 

também, como o resultado das relações subjetivas e sociais dos trabalhadores com 

as organizações, a divisão das tarefas leva a competição entre os funcionários, 

tendo em vista que a divisão de indivíduos mobiliza os investimentos afetivos 

(DEJOURS,1994; MENDES, 2004; FERREIRA, 2003). Com as trocas afetivas, 

surgem as dimensões decorrentes da organização do trabalho: os valores 

construídos, as relações interpessoais, a dominação ou a cooperação, as formas de 

comunicação e o controle. 

As relações de trabalho são todos os laços humanos originados no contexto 

organizacional, desse modo, pode-se separar a organização do trabalho em divisão 

dos homens e divisão do trabalho. Como explica Dejours (2005), a divisão do 

trabalho promove a segmentação de tarefas entre os trabalhadores, conteúdo da 

tarefa, regularidade, modo de execução das tarefas prescritas. Por outro lado, a 

divisão dos homens, é apresentada pela importância das responsabilidades, sistema 

hierárquico, relações de poder e de controle. Sendo assim, a divisão do trabalho 

promove o sentimento e o interesse pelo trabalho, ao mesmo tempo, a divisão dos 
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homens evoca relações e mobiliza investimentos afetivos como: amizade, 

solidariedade, cooperação, confiança (DEJOURS, 2005). 

Além das relações de trabalho, encontra-se uma interseção entre a 

organização prescrita (planejamento, objetivos das tarefas, estabelecimento de 

regras e normas, estilos de gestão, pressões e regulamentos do modo operatório) e 

o real do trabalho, que é evidenciado apenas quando a tarefa é efetuada, resistindo 

a domínios prescritos. Para Dejours (2005), o que está prescrito nunca é suficiente 

para suprir o trabalho real. É impossível atingir qualidade respeitando as 

prescrições, uma vez que o real é submetido a eventos inesperados, imprevistos ou 

problemas. A organização do trabalho é permeada pelas contradições, não somente 

entre o prescrito e o real, mas dentro do próprio prescrito.  

Não existe trabalho de execução apenas, o sujeito deve acrescentar algo 

além do prescrito para poder alcançar os objetivos que lhe foram requeridos. Da 

mesma maneira ele deve também acrescentar, por decisão própria, o que não 

funciona quando ele se limita à execução das prescrições (DEJOURS, 2005; 2008). 

Portanto, trabalhar bem significa desordenar o prescrito, cometer infrações. 

Contudo, em caso de incidentes, a boa vontade do trabalhador se volta contra ele, 

uma vez que será inevitavelmente acusado de não respeitar os regulamentos, as 

prescrições muitas vezes colocam o sujeito em uma posição contraditória (AGUIAR, 

2013; VASCONCELOS, 2003). 

Tudo deve funcionar de acordo com as lógicas predeterminadas, a partir das 

premissas que a organização do trabalho estabelece para conseguir seus objetivos. 

E, para os objetivos serem atingidos, as tarefas devem ser organizadas por 

indivíduos preparados, que tem como função determinar um nível de eficiência para 

qualquer tipo de função realizada dentro da organização, por mais contraditório que 

isso seja. Dessa forma, os preceitos vindos da organização do trabalho, bem como 

as relações subjetivas dos indivíduos com o trabalho têm papel relevante nas 

vivências de prazer e sofrimento (MENDES, 2004). 

 Em resumo, haverá sofrimento ou prazer no trabalho a partir do resultado 

das experiências subjetivas do trabalhador permitidas pela organização do trabalho. 

Para Mendes (2004), o indivíduo no contexto do trabalho está em constante situação 

de vulnerabilidade, com isso, busca o equilíbrio psíquico e dedica-se em direção a 

saúde e a satisfação em suas atividades diárias. Na abordagem da Psicodinâmica 
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do Trabalho essa busca pelo equilíbrio e pela satisfação é chamada de mobilização 

subjetiva (MARTINS, 2012; MACHADO, 2015). 

 

3.2 MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA 

 

Remete-se ao conceito de mobilização subjetiva, quando se é capaz de 

articular trabalho e subjetividade de maneira inseparável, quando se estuda a 

constituição do sujeito por meio do trabalho. O ato de trabalhar requer o 

engajamento do corpo, do cognitivo, do afetivo e de transformar-se pelo real. Sendo 

assim, trabalhar é a mobilização subjetiva frente ao real do trabalho, pois é a partir 

da organização do trabalho que se potencializa a atividade psíquica. Dessa forma, 

apresenta-se mais um desafio da Psicodinâmica do Trabalho, expor ao sujeito a 

atividade psíquica aplicada no dia a dia de trabalho (MENDES; ARAÚJO, 2012). 

A melhor estratégia para a busca de prazer no trabalho acontece por meio 

da mobilização subjetiva, que permite ao trabalhador se afirmar como sujeito, com 

reforço de sua identidade pessoal e profissional. Para Mendes e Araujo (2012) a 

mobilização subjetiva é identificada pela dinâmica do indivíduo que viabiliza a 

capacidade de pensamentos, sentimentos e até criatividade para realizar seu 

trabalho. Essa dinâmica é internalizada e vivenciada de forma diferente para cada 

sujeito, que faz uso da sua inteligência para se contrapor a racionalidade gerada 

pelas situações de trabalho (MENDES, 1995).  

A inteligência utilizada como contraponto às racionalidades presentes no 

trabalho, remete ao conceito de inteligência prática, explicada por Dejours (2005) 

como uma intuição, logo ligada ao inconsciente e relacionada com a ideia de 

astúcia. Com a aplicação das tarefas, o indivíduo emprega sua subjetividade para 

contestar o que foi prescrito, configurando-se como uma forma de transgressão, que 

viola o trabalho prescrito, para atender aos objetivos da produção. A inteligência 

prática pode ser apresentada por meio do afeto, da cognição e da intuição 

manifestadas no corpo, tendo como principal finalidade o aprendizado conquistado 

na execução de uma tarefa. Está relacionada com uma habilidade astuciosa que, 

muitas vezes, possibilita ao trabalhador inovar frente às limitações e à tarefa 

(FREITAS, 2011; DEJOURS, 2005; MENDES; ARAUJO, 2012).  

Fundamenta-se na experiência e no conhecimento adquirido pelo 

trabalhador, já que ele conhece com exatidão o trabalho prescrito e o trabalho real.  
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É importante destacar que o laço entre a mobilização subjetiva e a inteligência 

prática pode ser considerado estreito, porque é necessário que a tarefa tenha 

sentido para o trabalhador, tendo em vista as singularidades de cada sujeito 

(MENDES; ARAUJO, 2012).  Desse modo, a inteligência prática é uma saída 

interessante para possibilitar o cumprimento de tarefas, considerando condições 

psicológicas individuais, relações sociais e condições de trabalho. O fato da 

organização do trabalho e de seus agentes reconhecerem o valor da inteligência 

prática favorece a identidade e a autorrealização, promovendo a saúde (DEJOURS, 

2004; 2005). 

No mesmo sentido, a mobilização subjetiva pretende modificar os elementos 

nocivos do trabalho, fontes de sofrimento em prazer, um modo de ressignificar o 

sofrimento. Fazer a gestão das contradições da organização do trabalho e 

transformá-las em fonte de prazer e, também, de afirmar o sujeito enquanto 

trabalhador, reforçando sua identidade pessoal e profissional (MARTINS, 2012; 

MENDES, 2007). Para Dejours (2005) esta mobilização agrega os modos de 

engajamento do sujeito para que ele obtenha prazer na realização da tarefa e um 

bem estar coletivo (FERREIRA; MENDES, 2003). 

A mobilização subjetiva se apresenta em constante ruptura com as normas, 

o engajamento do sujeito e sua percepção referente a contribuição para a 

organização do trabalho impacta diretamente na dinâmica de sua mobilização 

referente ao trabalho. Quando a organização do trabalho permite a mobilização 

subjetiva e a exposição da inteligência pratica, o trabalhador conta com a 

possibilidade de vivenciar situações de prazer, mas quando ela o bloqueia, acaba 

por favorecer as vivências de sofrimento em nome da produtividade (MENDES, 

2007). Dessa forma, pode-se afirmar que ao engajar-se no trabalho e ao superar os 

bloqueios institucionais em favor da produção criativa, o sujeito pode vivenciar o 

processo de subjetivação e, também, alcançar o prazer. 

 A retribuição simbólica, para além da financeira, oferecida em termos de 

reconhecimento, favorece o engajamento e o comprometimento do sujeito com o 

trabalho. Por outro lado, Mendes (2007) afirma que vivenciar o prazer no trabalho 

não depende do querer, mas das condições nas quais o trabalho é realizado, da 

natureza da tarefa e do tipo de exigências elaboradas pela organização do trabalho. 

Tarefas que exigem um gasto de energia maior do que o trabalhador possa criar 

pode não ser prazerosa, inseridos em uma dinâmica de contribuição versus 
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retribuição sobre o trabalho desempenhado (MENDES, 1995; 2007). Quando se 

esclarece o sentido do trabalho, a dinâmica da mobilização subjetiva se apoia no 

processo de contribuição espontânea, por meio do reconhecimento.  

 
3.2.1 Reconhecimento  

 

Dejours (1999) explica que os indivíduos não suportam passivamente as 

pressões do trabalho. A adversidade dessas condições funciona como estratégia 

para o sujeito utilizar o trabalho como forma de autorrealização. Nesse caso, o 

reconhecimento é a própria recompensa dada pelas contribuições proporcionadas 

pelos trabalhadores no ajustamento da organização do trabalho, é um processo que 

o trabalhador vivencia gratidão pelo julgamento positivo do seu esforço e de suas 

tarefas (MENDES, 2004).  

Para o sofrimento se transformar em prazer é necessário o reconhecimento 

do outro, pois a identidade só pode ser conferida pelo olhar do próximo. Desse 

modo, Dejours (2004), propõe uma alteração da obra de Sigaut (1990), em que a 

triangulação entre (Ego-Real-Outro) pode ser mudada para: o “ego”, que é o sujeito, 

está sempre fadado ao sofrimento; o “real” na organização do trabalho se dá pela 

tarefa; e o “outro” é substituído pelo reconhecimento (NASCIMENTO, 2012). Para 

Dejours (2004) com a harmonia da triangulação (Sofrimento-Tarefa-

Reconhecimento) que se pode transformar o sofrimento em prazer nas organizações 

do trabalho, pois sem reconhecimento, os trabalhadores só poderiam contar com 

estratégias defensivas e a desmobilização da subjetividade. 

O reconhecimento no trabalho possibilita ao sujeito a construção de sua 

identidade, que é traduzida afetivamente por sentimento de alívio e prazer. Ou seja, 

é a mobilização subjetiva que se constrói por meio da retribuição simbólica e o 

envolvimento com os objetivos do coletivo da organização do trabalho. Dejours 

(1999) destaca ainda que, o reconhecimento ocorre em duas dimensões: 1) no 

contexto de constatação e julgamento, pelos outros, da contribuição da pessoa ao 

contexto de trabalho; 2) reconhecimento no sentindo da gratidão. Desse modo, o 

reconhecimento atribui-se ao trabalho realizado e passa por julgamentos que 

ocorrem em duas dimensões: na esfera da utilidade e no nível da estética ou beleza 

(DEJOURS, 2005; MENDES, 2007). 
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Agrega-se ao julgamento de utilidade, as relações com os outros sujeitos de 

diferentes posições hierárquicas, com os cargos superiores, subordinados e também 

com os clientes. Por outro lado, o julgamento de beleza, que é dado conforme as 

regras do trabalho é conferido pelas pessoas que conheçam muito bem o trabalho e 

suas regras, por isso, esse julgamento é dado pelos pares, pelos colegas da 

organização (DEJOURS, 2005; MENDES, 2007). O julgamento de beleza tem um 

impacto considerável sobre a identidade e a saúde mental, pois dá ao trabalhador 

uma sensação de pertencimento ao coletivo de trabalho, levando-o a comparar seus 

comportamentos e seu modo de pensar à relação com seus colegas (FACAS, 2009). 

Pode-se afirmar que o reconhecimento é essencial no processo de 

mobilização subjetiva da inteligência e da personalidade no trabalho, 

desempenhando um papel fundamental na possibilidade de transformar o sofrimento 

em prazer. Para que o trabalho atue como fonte de saúde existe a necessidade do 

reconhecimento do trabalhador, uma vez que no reconhecimento exista a 

possibilidade de dar sentido as experiências vivenciadas pelos indivíduos que 

trabalham (UCHIDA, 2007; MERLO, 2009; DEJOURS, 2004). 

 

3.2.2 Prazer 

 

Para Freud (1974), as atividades do homem caminham em duas direções: 1) 

busca pela ausência de sofrimento; e 2) pela experiência de intensos sentimentos de 

prazer. Sendo assim, o prazer seria o agente que, desde a infância, domina o 

funcionamento da mente humana. Freud (1974) ainda ressalta o sofrimento, sendo 

proveniente da consequência de certos medos pelos quais nosso organismo está 

regulado e é inerente aos sentimentos e as sensações.  

Da mesma maneira, Dejours (2008) afirma que o prazer é uma vivência de 

extrema satisfação, expresso por meio da gratificação, da realização, do 

reconhecimento, da liberdade e da valorização do trabalho. Desse modo, uma das 

formas de se obter prazer seria a sublimação3 e, uma das possibilidades de 

vivenciar o prazer sublimado, seria o trabalho. Bem como explica Mendes (2008): 

                                                           
3
 A sublimação  é a transformação de impulsos inconscientes em algo menos prejudicial ou com valor 

social positivo, usado muitas vezes como mecanismo de defesa. Isso pode ser uma liberação de 
distração simplesmente ou pode ser uma peça construtiva e valiosa de trabalho (FREUD, 1974). 
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(...) à sublimação implica uma mobilização política e a capacidade de dar 
um novo significado à realidade do trabalho, reconstruindo-a e modificando-
a, dinâmica que é resultante da possibilidade de negociação diante das 
divergências de interesses inerentes ao trabalho (p. 19).  
 

 

O estudo da sublimação é importante e necessário para compreender a 

dinâmica de mobilização psíquica que impulsiona os sujeitos na busca constante 

pela manutenção da sua integridade mental que, no trabalho, é encontrada por meio 

do reconhecimento (MENDES, 2004; 2008). Como estudado anteriormente, pode-se 

afirmar então que, o reconhecimento é fator necessário ao alcance do prazer no 

trabalho, sendo a relação social a base de avaliação das contribuições oferecidas à 

organização pelo fazer do trabalho.  

Assim, o prazer no trabalho, é considerado fundamental para estruturação 

do sujeito trabalhador, à medida que lhe é permitida a atuação dos processos de 

sublimação responsáveis pela construção da subjetividade e da saúde. Contudo, a 

obtenção de prazer no trabalho não pressupõe o fim do sofrimento, mas a 

ressignificação do mesmo. Pode-se afirmar que o prazer, vivenciado de modo direto 

pela sublimação ou indireto pela ressignificação do sofrimento, é fundamental para 

estruturação do indivíduo que trabalha (MENDES, 2004; 2008 DEJOURS, 1994).  

Como resultado final, a saúde decorre da forma como se configuram as 

relações do indivíduo com a organização do trabalho (prescrições), com o outro 

(pares e chefias) e com ele mesmo (subjetividade). Implica em uma luta constante 

pela obtenção e preservação do equilíbrio físico, psíquico e emocional (MENDES, 

2008). Lancman e Uchida (2003) ainda complementam as ideias de prazer, 

associando-as à identificação do trabalhador com a atividade por ele executada. 

 Os indivíduos conseguem perceber quando os resultados das tarefas 

efetuadas são positivos e, quando uma organização favorece o desenvolvimento de 

estratégias para que isso ocorra desde que levem em conta as individualidades de 

cada trabalhador. Isso permite maior margem à negociação na execução das tarefas 

e atividades, dando significado e possibilidade a sublimação do sofrimento, 

proveniente do encontro entre o desejo do trabalho, o trabalho prescrito e o real do 

trabalho. 

Por outro lado, ainda diante da possibilidade de vivências de satisfação, o 

sofrimento é condição inerente à natureza humana e conexa não só a vivências 
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ocorridas no interior da organização, mas é também dependente de processos que 

ocorrem fora da empresa, no espaço doméstico do trabalhador, por exemplo. Sendo 

esse um desafio para o corpo e a mente e para os estudiosos desse fenômeno, pois 

coloca o sujeito diante da possibilidade de experimentar sensações desconexas às 

suas expectativas, as da organização do trabalho e até as expectativas do 

pesquisador que investiga essas vivências (DEJOURS, 2008; 2012; MENDES, 

2007). 

 
 
3.3 O SOFRIMENTO E SUAS ESTRATÉGIAS DE DEFESA  

 

Dejours (1999) considera que o sofrimento é caracterizado por experiências 

dolorosas, oriundas de contradições originadas pelo choque entre necessidades, 

desejos do trabalhador e as características dos contextos organizacionais. Desse 

modo, o sofrimento pode nascer quando a realidade não oferece possibilidades de 

retribuição dos desejos do sujeito que trabalha, causando medo, angústia, 

insegurança, entre outros sentimentos negativos. Tais situações podem gerar 

sofrimento permanente, perturbações psíquicas e até psicossomáticas4, 

principalmente quando não há possibilidades de negociação entre o trabalhador e a 

organização.  

Algumas situações podem ser causadoras de sofrimento no trabalho como o 

ambiente social ruim, o trabalho individualizado com pouca cooperação, o medo de 

não dar conta de cumprir exigências e imposições da organização do trabalho 

quanto aos ritmos, horários, prazos, formação, nível de instrução, experiências de 

trabalho. O medo da incompetência diante dos pares e dos chefes e, principalmente, 

a falta de reconhecimento são também elementos que podem gerar quadros de 

deterioração no sujeito dentro da organização (NASCIMENTO, 2012; MENDES, 

1996).  

Muitos autores como Dejours (2008), Mendes (2004) e Lanceman (2003) 

apontam que um dos desafios da Psicodinâmica hoje é discutir maneiras de 

potencializar a mobilização subjetiva em alguns contextos e, assim, permitir a 

ressignificação do sofrimento, que se desenvolve além do espaço laboral, pois não 

se aplica somente aos processos construídos no interior da organização. O 
                                                           
4
 O transtorno psicossomático é a consolidação de um problema de natureza psíquica que se 

expressa de maneira somática, biológica ou física (FRANÇA, 2011).   
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sofrimento é a soma de processos que se desenrolam dentro e fora da empresa, em 

momentos de trabalho e de não trabalho. O tempo livre do trabalhador acaba sendo 

contaminado por suas atividades na organização, impactando negativamente a vida 

familiar e os processos de descarga de energia psíquica proporcionados pelo lazer e 

outras atividades que possam permitir espaços de solidariedade e participação 

(DEJOURS, 2005; 2008). 

As situações geradoras de sofrimento não podem ser minimizadas ou 

ignoradas pela organização do trabalho, pois de alguma maneira, podem tornar o 

trabalhador diferente do que ele era antes, e assim contribuir para aparição de 

alguns quadros patológicos (DEJOURS, 1999; MENDES, 1996; 2004; OLIVEIRA; 

MENDES, 2014). Uma organização do trabalho autoritária, por exemplo, que não 

oferece uma saída ou fuga apropriada à energia que conduz o sofrimento, 

provavelmente induzirá um aumento da carga psíquica exigindo um esforço maior do 

trabalhador, no sentido de proteger sua saúde física e mental. Contudo, a presença 

do sofrimento não implica necessariamente em uma patologia: “uma vez que o 

binômio prazer–sofrimento pode conviver nas situações de trabalho, não sendo 

contrário à saúde” (CASTRO, 2010 p. 22).  

Quando o fracasso é experienciado pelo real do trabalho, o trabalhador 

busca soluções autênticas para dar conta desse real:  

 

O sofrimento não é apenas uma consequência última da relação com o real; 
ele é ao mesmo tempo proteção da subjetividade com relação ao mundo, na 
busca de meios para agir sobre o mundo, visando transformar este 
sofrimento e encontrar a via que permita superar a resistência do real. 
Assim, o sofrimento é, ao mesmo tempo, impressão subjetiva do mundo e 
origem do movimento de conquista do mundo (DEJOURS, 2004, p. 28). 

 

Como foi visto no decorrer deste capítulo, na perspectiva de Dejours (1999; 

2008), Mendes (2004; 2007), Ferreira (2003) e Lanceman (2003) as vivências de 

prazer e o sofrimento se desenvolvem dinamicamente, numa relação dialógica onde, 

para se ter prazer, precisa-se do sofrimento, pois é a transformação desse 

sofrimento, por meio do reconhecimento, que o prazer é gerado. Como Dejours 

(2008) ressalta, é a experiência do reconhecimento que possibilita que as vivências 

subjetivas no trabalho adquiram sentido, favorecendo o desenvolvimento da 

identidade dos trabalhadores. 
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Perante as patologias e as crises de identidade que podem ser 

desenvolvidas pela carência de reconhecimento, o trabalhador pode não 

permanecer passivo diante do sofrimento, fazendo uso de estratégias de mediação 

para suportar esta angustia e distanciar-se dela por meio da sublimação ou de sua 

ressignificação. Em outras palavras, quando o sofrimento não resulta em 

descompensação psicológica, é porque o sujeito emprega defesas que permitem 

controlá-lo, do mesmo modo, quando essas estratégias de enfrentamento falham, 

ocorrem os adoecimentos físicos, psíquicos e sociais (DEJOURS, 1999). 

As estratégias defensivas são mecanismos utilizados para negar ou 

minimizar a percepção da realidade que o faz sofrer (DEJOURS, 2008). Para ocorrer 

a efetiva superação do sofrimento, este precisa ser transformado por meio de 

defesas. As defesas podem ser reconhecidas como proteção e adaptação do sujeito, 

caracterizando-se por comportamentos de isolamento psicoafetivo, de aceitação, de 

descrença, de renúncia à participação, de indiferença e de apatia (DEJOURS, 1999; 

2008). Por isso, o sofrimento exerce um papel central na compreensão do 

engajamento empregado no trabalho, por ser a mola propulsora que move o sujeito 

que trabalha (MENDES, 1996; OLIVEIRA E MENDES, 2014). 

As estratégias defensivas podem ser individuais ou coletivas (MENDES, 

1996). As estratégias individuais podem ser percebidas para garantir a resistência 

psíquica frente às pressões em organizações do trabalho em que predominam 

regras, modos operação, rigidez de tempo, separação entre as atividades 

intelectuais e de execução e divisão do coletivo. Por outro lado, as estratégias 

coletivas de defesa necessitam de condições externas e surgem da concordância de 

um grupo de trabalhadores, o que envolve as relações subjetivas no coletivo de 

trabalho. As estratégias coletivas contribuem para a harmonia do coletivo para 

enfrentar o sofrimento causado pela organização do trabalho, elas possibilitam a 

estabilização psíquica do trabalhador e contribuem para a construção do sentido do 

sofrimento no trabalho (MENDES, 1996; DEJOURS, 1992; 1999). 

Para Dejours (2005), existem tipos diferentes de estratégias defensivas, 

entre elas a alienação é uma das mais utilizadas, entendida como uma 

pseudotolerância do sujeito perante à organização do trabalho, que em muitos 

momentos encontra-se em clara discordância no que se refere a objetivos, 

necessidades e disposições. A alienação manifesta-se quando o trabalhador 

confunde seus próprios objetivos com as metas organizacionais e se esforça para 
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alcançá-las, acostumando-se a uma servidão voluntária, ao esgotamento físico e 

mental (MENDES, 1996). 

Além da alienação, as defesas podem ser classificadas de três diferentes 

maneiras: de adaptação, de exploração e de proteção (DEJOURS, 2004). As 

defesas de adaptação e de exploração podem ser compreendidas como uma 

complementação da alienação, elas estão concernentes à submissão, aos desejos 

de produção da organização, onde o trabalhador se sujeita a comportamentos 

inconscientes que atendam à produção e ao funcionamento (OLIVEIRA E MENDES, 

2014). Estas defesas acabam por exigir um investimento físico e sociopsíquico que 

vão além do desejo do sujeito que trabalha (DEJOURS, 2004). 

Já a defesa de proteção é um modo de pensar e agir compensatório, com a 

finalidade de racionalizar as situações geradoras de sofrimento. É quando o 

trabalhador se isola das causas do sofrimento, não agindo sobre a organização do 

trabalho e sua necessária mudança (MENDES, 2007). Essa defesa auxilia o 

trabalhador a tornar-se alheio às causas do sofrimento, tendo por consequências a 

intensificação de situações penosas e até o adoecimento (MENDES, 2007; 

OLIVEIRA E MENDES, 2014).  No longo prazo a utilização das estratégias de defesa 

podem apresentar problemas, principalmente pelo uso excessivo. Pois a adaptação 

e acomodação das situações de sofrimento, que amortecem as vivências de 

sofrimento não necessariamente transformam o sofrimento (OLIVEIRA; MENDES, 

2014). 

Ao considerar que o sofrimento se origina de interações conflituosas entre o 

desejo do trabalhador e a organização do trabalho (DEJOURS, 1999), a 

Psicodinâmica do Trabalho faz-se de grande importância para investigações dos 

modos como os indivíduos buscam garantir sua saúde. (DEJOURS, 2005; MENDES, 

1996; 2007). Sendo assim, a escolha da teoria da Psicodinâmica do Trabalho se 

justifica pelo interesse em entender como os trabalhadores enfrentam um contexto 

onde muitas organizações do trabalho são baseadas em princípios de gestão que 

dão pouco espaço para que o sujeito se aproprie, se engaje e veja sentido naquilo 

que faz. 
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3.4 ESTUDOS EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO E OS TRABALHADORES  

HOTELEIROS 

 

Para pesquisar a Psicodinâmica do Trabalho é preciso destacar a relação 

ora de prazer, ora de sofrimento no ambiente corporativo, não excluindo casos que 

resultaram em patologia mental e psicossomática (MENDES, 2004). Considera-se 

também, o enfoque de estudo da escola dejouriana, que ampliou a temática para um 

caráter mais qualitativo, transferindo seu objeto para o sujeito que trabalha 

(MENDES, 2004).  

Buscou-se, após um levantamento bibliográfico específico, identificar e 

analisar como a Psicodinâmica do Trabalho, bem como o prazer e sofrimento são 

tratados em diferentes artigos científicos produzidos nos últimos anos. Por isso, 

foram encontrados diversas produções atuais que fizeram levantamentos 

bibliométricos na área, entretanto, foram utilizados autores que fizeram 

levantamentos nos últimos 5 anos (2013 a 2018). 

Como destaca Oleto (2013), que pesquisou artigos publicados sobre prazer 

e sofrimento no trabalho nos Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação 

em Administração (EnANPAD), entre os anos de 2000 e 2010, não existe uma 

quantidade consistente da pesquisa nessa área no Brasil. Durante esse período, 

foram apresentados 7.962 trabalhos considerando todas as divisões acadêmicas do 

EnANPAD e, apenas 26 se propuseram abordar o tema de prazer e sofrimento no 

trabalho, publicados nas seguintes divisões acadêmicas: Gestão de Pessoas e 

Relações de Trabalho (20), Estudos Organizacionais (4) e Ensino e Pesquisa em 

Administração e Contabilidade (2). 

O autor mais citado e referenciado nos trabalhos que tratam da relação 

prazer e sofrimento, sem duvida é Christophe Dejours. Além dele, os autores 

brasileiros como Mendes (2004; 2007) e Codo (2003), foram citados em todos os 

artigos analisados por Oleto (2013). É importante destacar que Mendes e Codo são 

referências nacionais sobre o tema prazer e sofrimento no trabalho, ambos têm uma 

contribuição literária significativa, com livros e artigos publicados em periódicos e 

anais de eventos científicos. 

De forma geral, os artigos abordam a importância do trabalho para a 

constituição e a existência do homem como um ser social e as ressignificações que 

o trabalho tem adquirido ao longo das décadas e dos sistemas vigentes. Desse 
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modo, não há como desconsiderar a dialógica prazer e sofrimento nas análises 

realizadas, pois os sentimentos de prazer vivenciados no ambiente de trabalho estão 

diretamente ligados à flexibilidade no trabalho, ao reconhecimento dos demais 

colegas e principalmente do chefe, a valorização do trabalho e a liberdade à 

criatividade (OLETO, 2013). 

Outro resultado encontrado por Oleto (2013) foi o destaque de muitas 

publicações para o uso das estratégias de defesa individuais e coletivas, em uma 

tentativa de modificar a percepção da realidade geradora de sofrimento como 

necessidade de manter um equilíbrio psíquico no trabalho. As pressões sofridas 

pelos sujeitos no ambiente de trabalho são compensadas por essas estratégias 

defensivas. A autora ainda recomenda que, no desenvolvimento das pesquisas 

nesse campo do conhecimento, sejam privilegiados estudos qualitativos para um 

melhor entendimento da subjetividade do trabalhador. Por fim, ela sugere que 

estudos futuros busquem os motivos que expliquem o pequeno número de artigos 

que discutem a questão do prazer e do sofrimento dentro das organizações. 

Outro autor que considerou modesta a pesquisa em Psicodinâmica do 

Trabalho no Brasil foi Machado (2016). Por meio de uma pesquisa bibliométrica 

realizada no portal de periódico CAPES/MEC, foram investigados artigos que 

utilizaram a teoria da Psicodinâmica do Trabalho, produzidos entre os anos de 2000 

e 2014 e, em suas conclusões, considerou os artigos de boa qualidade por estarem 

publicados em importantes revistas e que seus autores são predominantemente do 

gênero feminino.  

Segundo Machado (2016), os autores brasileiros que mais publicaram nesse 

períodos foram: Ana Magnólia Bezerra Mendes, Álvaro Roberto Crespo Merlo e 

Selma Lancman; destaca-se que Codo não apareceu neste lista. Ambos insistem na 

intensificação da leitura psicanalítica sobre a variável cultura, para melhor 

entendimento da dinâmica prazer e sofrimento no contexto atual de trabalho. Os 

resultados ainda evidenciaram na realização de suas pesquisas, a priorização dos 

autores para as redes de colaboração científica, que estão situadas principalmente 

nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. 

Dos Santos (2016) também fez um estudo com objetivo de apresentar o 

cenário das pesquisas brasileiras sobre a Psicodinâmica e o sofrimento no trabalho. 

Nele, o autor procurou realizar uma revisão bibliográfica que abrange a produção 

nacional sobre o tema, no período de 2009 a 2016. Com uma amostra final de 41 
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artigos publicados durante esse período de sete anos, foi verificado que o número 

de artigos publicados é baixo. E divergindo das conclusões de Oleto (2013), 

relevantes revistas apresentaram poucos ou nenhum artigo nesta temática, o que 

pode significar ausência de interesse dos pesquisadores em Administração tratarem 

o tema do sofrimento no trabalho (DOS SANTOS, 2016). Contudo, foi verificado um 

crescimento significativo nos anos (2013 e 2014) em estudos na área. 

A análise de Dos Santos (2016) destacou que às causas do sofrimento no 

trabalho dizem respeito à falta de reconhecimento, autonomia, vulnerabilidade e 

desvalorização do trabalhador (21,54%), seguidas pelo ritmo intenso de trabalho, 

modelo taylorista burocrático e competitivo (15,38%). Quando se trata da natureza 

da pesquisa, a maioria dos trabalhos (58,54%) são de natureza qualitativa e mais da 

metade utiliza análise de conteúdo (51,22%). Com relação à origem e coleta de 

dados, grande parte fez uso de entrevistas e questionários (62,96%). Outra 

relevante observação para as publicações brasileiras na aérea são, o grande 

número de estudos de casos particulares, deixando de lado estudos mais 

abrangentes que defina perfis dos trabalhadores brasileiros, do sofrimento no 

trabalho enfrentado por eles e as modalidades gerais que possam ocorrer. 

Por fim, em 2017, Machado fez outra importante contribuição ao produzir um 

artigo bibliométrico onde foram investigadas as pesquisas internacionais, em 

idiomas inglês e francês, disponíveis no Portal Brasileiro de Periódicos CAPES/MEC 

que utilizaram a abordagem Psicodinâmica do Trabalho de Dejours. Os resultados 

mostraram que o número de artigos no período da pesquisa, 2000 a 2014, é bem 

reduzido, contando 50 artigos no total. O período de concentração dos estudos foi 

de 2006 a 2014, com 80% do total produzido, sendo que em 2006 (12%), 2008 

(10%) 2009 (16%), e 2010 (12%). Embora com menor número de publicação, os 

anos de 2011 a 2014, não apresentaram quedas significantes quanto ao número de 

publicação, variando em termos percentuais de 4 a 8%. 

Machado (2017) constatou que a autora internacional com maior número de 

publicações é Marie Alderson, com 3 (6%), seguida por Christophe Dejours e 

Pascale Molinier, com 2 (4%) publicações cada. Estes pesquisadores contribuem 

muito com a disseminação da Psicodinâmica do Trabalho no mundo, principalmente 

Dejours, criador da teoria e Marie Alderson, PhD e docente da Universidade de 

Montréal, Canadá. Machado (2017) ainda destaca o grande número de autores 

principais com apenas uma publicação, 43 (86%) artigos de 50. Essa descoberta 
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permite concluir que existe uma grande desconcentração de autores principais na 

temática de Psicodinâmica do Trabalho, podendo indicar que estes autores 

pesquisam ocasionalmente sobre a temática. 

Para deixar ainda mais consistente à investigação das produções de outros 

autores no contexto de influência entre trabalho e sujeito e concernente ao objeto 

empírico utilizado nesta dissertação, será apresentado a seguir um levantamento de 

trabalhos que trataram da influência do trabalho sobre os indivíduos, por meio ou 

não da teoria de Dejours, utilizando organizações hoteleiras como campo de estudo.  

 

3.4.1 Estudos Com Trabalhadores de Organizações Hoteleiras  

 

Nos últimos anos, as relações entre organização do trabalho e trabalhador 

vêm sendo foco de diversas discussões e mudanças. Várias áreas do conhecimento, 

tais como a Economia, a Sociologia, a Psicologia e a Administração, têm se 

preocupado em discutir as mudanças ocorridas nas relações estabelecidas dentro 

das organizações do trabalho. Por sua vez, o setor de serviços vem aos poucos, 

ganhando espaço nas preocupações de pesquisa que abordam o tema, inserido 

nesse setor, o turismo apresenta-se significativo em seu poder de geração de 

emprego e renda. Dentre os complexos setores do turismo, a hotelaria é 

considerada uma das principais infraestruturas, principalmente, no que se refere ao 

turismo internacional (SILVA, 2005). 

As pesquisas em Psicodinâmica do Trabalho têm revelado diferenças entre as 

produções no Brasil e outros países (AGUIAR, 2013). Como exemplo do impacto do 

ambiente social e cultural nas formas de gestão organizacionais, pode-se citar 

Bertero (2004), o autor afirma que o Brasil desenvolve uma forma de gestão própria, 

que leva em conta características de sua história. Sendo fatores positivos ao 

trabalho a flexibilidade e a informalidade. E fatores negativos a burocracia, o 

paternalismo e a impunidade imputada aos comandantes das cadeias hierárquicas.  

Sabendo-se da necessidade de análise da dinâmica do trabalho se dar no 

turismo e entendendo que o Brasil, ainda são demandados estudos para a 

compreensão das formas de produção e das respectivas relações inerentes a esses 

cenários, este trabalho ampara-se numa análise bibliográfica das produções 

brasileiras. Para entender como os trabalhadores de estabelecimentos hoteleiros 

estão sendo estudados, foram utilizadas duas reconhecidas bases de dados da 
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comunidade acadêmica, o Google Shcolar e o Redalyc. Nessa busca inicial, 

utilizaram-se as palavras chave: “Trabalhador”, “Trabalho”, “Hotel” e “Resort”, com 

objetivo de encontrar produções realizadas nos últimos 10 anos. Foram encontrados 

24 trabalhos, entretanto duas produções foram incluídas mesmo publicadas nos 

anos de 2005 e 2006, por serem consideradas relevantes para a construção deste 

levantamento. É importante mencionar que, pela quantidade pequena de 

publicações com essa temática, não foram estabelecidos limites de qualificação dos 

periódicos.  

Após uma análise inicial dos trabalhos, buscaram-se aqueles que se 

propuseram pesquisar o dia a dia, o bem estar, o sofrimento e/ou o prazer desses 

indivíduos em estabelecimentos hoteleiros, não necessariamente pela abordagem 

da Psicodinâmica do Trabalho. Desse modo, foram separadas 11 produções. Dos 

trabalhos selecionados, 2 são dissertações de mestrado e 9 são artigos acadêmicos. 

Sendo assim, serão apresentados a seguir como os autores estão investigando as 

vivências dos trabalhadores hoteleiros nos últimos anos. 

Iniciando a análise com a dissertação de Silva (2005) que estudou as 

relações de trabalho na hotelaria de Recife- PE, nos segmentos em que mais essas 

relações são questionadas: contratação, demissão, salários, benefícios, jornadas de 

trabalho e resolução dos conflitos internos. Para isso, a dissertação utilizou como 

técnica as entrevistas semiestruturadas, com funcionários que exercem as funções 

que atuam como camareira, recepcionista e garçom, considerados na pesquisa 

como trabalhadores de “linha de frente” do setor hoteleiro. O trabalho demonstrou 

que o medo do desemprego caracteriza a correlação de forças que vai definir as 

regras de regulação das tarefas no setor hoteleiro. Indicando também que, as 

relações de trabalho no setor se apresentam com uma natureza autoritária, com 

destaque ao poder incondicional dos patrões, com pouca abertura para a 

participação dos trabalhadores. 

Já em 2016, Silva faz outra contribuição consistente ao apresentar um artigo 

que compreende a relação prazer-sofrimento no trabalho e as estratégias 

defensivas, expostas por meio de interações sociais, dos trabalhadores do setor 

hoteleiro. Sendo assim, Silva (2016) realizou uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, baseada na sociolinguística interacional e na etnografia da comunicação, 

com o objetivo de buscar uma visão crítica direcionada ao setor. Os resultados 

indicam a insatisfação dos trabalhadores com a organização de seu trabalho, eles 
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expressaram tons sarcásticos quando expressavam suas condições e vivências no 

ambiente de trabalho. Desse modo, demonstraram como as estratégias defensivas 

se articulam no enfrentamento ao sofrimento, e como a identificação das condições 

precárias e geradoras de sofrimento podem ajudar os trabalhadores a ressignificar 

esse sofrimento. 

Por uma perspectiva parecida, Magalhães (2006) pesquisou o custo humano 

e as estratégias de mediação em relação a qualidade de vida no trabalho de 

camareiras no contexto de um hotel em Brasília. A investigação teve como base o 

paradoxo em que apenas o hóspede tem direito ao bem estar em razão das 

vivencias de mal estar que os trabalhadores enfrentam. Para isso, foram utilizados 

métodos qualitativo e quantitativo de Mendes (2007) e Dejours (1994) para a 

constatação do prevalecimento das vivências de mal estar das camareiras daquele 

hotel, assim como estratégias de mediação para lidar com a falta de flexibilidade da 

organização. O autor concluiu ainda que, esse mal estar era a causa de uma 

incidência preocupante de atestados médicos das camareiras. 

Outra pesquisa que indica vivências de prazer e sofrimento no relato dos 

trabalhadores de um hotel, com ênfase ao sofrimento, foi o artigo de Hernandes 

(2008). A autora embasada na abordagem da Psicodinâmica do Trabalho, 

principalmente em Dejours (1994; 1999), demonstrou que os indicadores de prazer 

emergiram do discurso referindo-se à realização pessoal, profissional e estabilidade. 

Contudo, as categorias indicadoras de sofrimento estavam ligadas a: trabalho 

individualizado, sobrecarga e desgaste dos trabalhadores em função da organização 

do trabalho, falta de liberdade, autonomia e reconhecimento, contradições 

sucessivas nos discursos dos trabalhadores e a doenças psicossomáticas refletidas 

no corpo.  

Padilha (2011) teve como base o valor simbólico que o trabalho tem na vida 

das pessoas, o objetivo do artigo foi compreender as relações entre os sentidos 

atribuídos ao trabalho e as condições concretas vividas por trabalhadores. Para isso, 

a autora realizou 11 entrevistas em profundidade com gerentes, recepcionistas e 

camareiras de dois hotéis na cidade de Ribeirão Preto – SP, com o objetivo de 

apreender a ótica dos próprios trabalhadores. Como em grande parte das pesquisas 

analisadas em hotéis, os objetivos de vida dos entrevistados estão diretamente 

vinculados aos sentidos que eles atribuem ao trabalho e a sua satisfação. Por outro 

lado, o trabalho é considerado intenso, comprometendo o equilíbrio entre trabalho e 
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vida pessoal e os salários não condizem nem com as exigências de disponibilidade 

e de dedicação à empresa, nem com os objetivos de vida almejados, causando 

muitas vezes, insatisfação. 

Outro autor que aponta uma predominância nas vivências de sofrimento 

relacionadas ao contexto do trabalho no interior de hotéis é Barreto (2016). Os 

trabalhadores avaliaram suas rotinas no hotel de forma crítica, estando esses 

resultados evidenciados nos construtos: organização do trabalho, condições de 

trabalho, relações socioprofissionais, custo afetivo, custo cognitivo, custo físico, 

liberdade de expressão e falta de reconhecimento.  

Ao analisar outros trabalhos que fizeram uso de estabelecimentos hoteleiros 

para estudar a rotina, o bem estar e o sofrimento dos seus funcionários, foram feitas 

importantes constatações comparativas com a rede de resorts investigada. Dessa 

forma, o próximo capítulo irá apresentar os métodos utilizados para realização da 

pesquisa, depois os resultados encontrados, para então serem discutidas as 

informações coletadas com os conceitos e teorias apresentadas nos Capítulos 2 e 3. 
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4 METODOLOGIA 

 

As pesquisas qualitativas, nos últimos anos, têm assumido um papel 

importante nas Ciências Sociais e Humanas, em que devem ser respeitadas as 

características culturais e subjetivas de cada objeto estudado. Nesse aspecto, 

pauta-se na concepção de não estudar um fenômeno isoladamente, mas entender 

seu significado individual ou coletivo para a vida das pessoas (MINAYO, 2010; 

MACHADO, 2015).  Por isso, optou-se para a construção desta dissertação, a 

abordagem qualitativa, permitindo uma profunda compreensão, dos sentidos 

atribuídos sobre as vivências das pessoas no espaço de trabalho.  

 A partir da abordagem qualitativa, o presente estudo foi orientado pelo 

referencial metodológico da Psicodinâmica do Trabalho, proposto por Dejours. O 

método é caracterizado pela possibilidade de estudar os indivíduos nas suas 

relações com o trabalho (MENDES; ARAÚJO, 2012), focado na fala e escuta do 

trabalhador sobre suas experiências. Dejours (1999) explica que o método elabora 

reflexões sobre as tarefas realizadas no trabalho e suas possíveis consequências na 

mente e no corpo humano, sendo a organização do trabalho, o centro das 

interpretações subjetivas (LOUZADA, 2013; MACHADO, 2015; DEJOURS, 1999). 

A trajetória da Psicodinâmica do Trabalho, no Brasil, não tem sido somente 

de replicações do método original de Dejours (MENDES, 19995; 2007). Há um 

significativo número de estudos com diversas adaptações metodológicas, dado que 

a realidade empírica brasileira é diferente da francesa, contudo, mesmo com 

algumas adaptações, busca-se não perder a essência dejouriana. Nessa 

comparação, Machado (2016) e Oleto (2013) observaram a proximidade entre os 

pressupostos e conceitos da temática, embora o foco teórico tenha sido 

diferenciado, sendo alguns estudos mais alinhados à Ergonomia, uns a Sociologia e 

outros, que são utilizados nesta dissertação e serão melhores apresentados neste 

capítulo, desenvolvidos por Mendes (2007), no Laboratório de Psicodinâmica e 

Clínica do Trabalho da UnB, dando ênfase à realidade social brasileira (GHIZONI, 

2014). 

Convém destacar antes de prosseguir com a argumentação da metodologia 

que, os métodos criados por Dejours (1999; 2012) e complementados por Mendes 

(2007; 2012) estão alinhados a conhecimentos e conceitos da Psicologia. No 

entanto, tais métodos já foram usados por diversos autores em periódicos de 
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relevância acadêmica e em diferentes áreas do conhecimento, como: Administração, 

Enfermagem, Educação e como já apresentado, na Hotelaria. Sendo assim, 

constatou-se que a rede de resort escolhida como objeto empírico nesta dissertação, 

possui elementos pertinentes para agregar valor aos estudos de prazer e sofrimento 

no trabalho. 

 Apesar da investigação inicial ter encontrado algumas pesquisas utilizando 

tais métodos aplicados em hotéis, como apresentado no final do capítulo 3, 

nenhuma dessas empresas hoteleiras apresentavam as peculiaridades que a rede 

escolhida possui, gerir seus funcionários, dentro de uma cultura organizacional que 

preza o relacionamento próximo entre funcionários e clientes.  

Para Mendes (2007), de forma nenhuma somos “escravos do método” da 

Psicodinâmica do Trabalho, admitindo que ele permite adaptações, não 

determinando a diminuição do seu caráter científico, mas, deve-se manter os 

princípios fundamentais da teoria. A possibilidade dos pesquisadores de aproximar o 

método à sua realidade, tal como visto na utilização da entrevista individual no lugar 

da clássica visão de entrevistas de grupos, ditas preferenciais para Dejours, 

substituição que, muitas vezes, precisavam ocorrer devido as condições de trabalho 

em determinadas organizações (MENDES, 2007; 2012; DEJOURS, 2012). 

Sendo assim, Mendes (2007) afirma que a pesquisa deve ser desenvolvida 

em três etapas. Primeiramente ocorre a pré-pesquisa, em que se analisa a 

organização do trabalho, incluindo a dinâmica das relações entre trabalhador e 

empresa. A segunda etapa seria a pesquisa propriamente dita com os 

trabalhadores, realizada por meio de um roteiro e, por fim, a interpretação dos dados 

dessa pesquisa (DEJOURS, 2012; MENDES, 2007; MENDES; ARAÚJO, 2012).  

 

4.1 O CENÁRIO DA PESQUISA 
 

Conforme apresentado anteriormente, a Psicodinâmica do Trabalho possui 

como objetivo principal de investigação, a compreensão de como o sujeito se engaja 

e se mobiliza para dar conta do real do trabalho. Dessa forma, esta abordagem 

metodológica busca o entendimento do fenômeno estudado, sendo a organização 

do trabalho, o centro das interpretações subjetivas, exigindo mais do que a simples 

observação, mas, sobretudo, exige uma escuta atenta voltada a quem executa o 

trabalho (LACEMAN; UCHIDA, 2003).  
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A organização do trabalho estudada é uma multinacional, do setor de hotéis 

de lazer ou resorts. Para melhor entendimento deste tipo de organização do 

trabalho, a Associação Brasileira de Resorts define um resort como destino 

exclusivo e diferenciado, dotado de excelente infraestrutura e segurança, em local 

paradisíaco, onde é possível o contato com a natureza e a possibilidade de desfrutar 

várias opções de lazer e entretenimento, para todas as idades (LEHN, 2004). Apesar 

de a organização possuir diversas unidades espalhadas pelo mundo, este estudo 

não definiu uma filial específica para pesquisar, pois a empresa possui a política de 

transferir seus funcionários entre as filiais, tais transferências podem ocorrer 

inclusive, em unidades fora do país. 

A partir da problemática delimitada para a investigação, que é constituído na 

indagação sobre a relação entre as vivências de prazer e sofrimento na organização 

de hospedagem pré-definida, com base na teoria Psicodinâmica do Trabalho, se faz 

necessário apresentar os trabalhadores estudados para então, apreender vivências 

de prazer e sofrimento experienciado por eles. É preciso considerar ainda, a 

possibilidade do resgate da capacidade de pensar e partilhar o mal ou o bem estar 

oriundo da relação entre o funcionamento psíquico do sujeito e a organização do 

trabalho (MACHADO, 2015; MENDES, 2007).  

 

4.2 PARTICIPANTES 
 

É interessante perceber que a Psicodinâmica do Trabalho está atrelada à 

ideia da ampliação do espaço público de discussões e produz nos trabalhadores 

uma maior mobilização, possibilitando mudanças que podem apresentar melhorias 

na rotina de trabalho. A empresa investigada possui funcionários com 

especificidades e funções distintas: há trabalhadores que atuam nos escritórios da 

organização, fora dos resorts, e geralmente localizados em grandes centros 

urbanos, responsáveis pelas vendas, reservas de hóspedes, recursos humanos (e 

ocorrem os processos de recrutamento e seleção), setores financeiros, entre outras 

atividades. A Figura 1 representa as funções do escritório central, perante os resorts: 
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Figura 1 – Representação dos escritórios centrais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Existem também, funcionários que trabalham dentro dos resorts, mas não 

residem dentro deles, possuem 8 horas de trabalho contínuas e tem uma função 

específica definida, de modo geral, atuam na área de: governança, jardinagem, 

limpeza, restaurante e lavanderia. Por fim, os trabalhadores que são foco de estudo 

da presente pesquisa, vivem dentro das unidades. 

 O recorte feito com os funcionários que moram dentro dos hotéis, que não 

trabalham 8 horas contínuas e possuem diversas funções ligadas a interação com o 

hóspede, se deu exatamente pelo desejo em investigar como essas características e 

suas possíveis consequências podem afetar a mente e o corpo dos trabalhadores, 

tais características serão melhores apresentadas no capítulo 5.  Sendo assim, a 

pesquisa está focada nos sujeitos que vivem ou viveram dentro da empresa, nos 

funcionários ou ex-funcionários responsáveis pelo entretenimento dos hóspedes, 

além de suas funções específicas, como: bartender, recepcionista, animadores, etc.  

 O perfil dos entrevistados foi variado, sem distinção de cargos hierárquicos, 

pois independente do cargo, todos vivem dentro da organização e devem colaborar 

com os preceitos da mesma. O gênero dos entrevistados também foi variado, já que 

foi constatado um esforço da empresa em manter um número comum de mulheres e 

homens. O mais jovem dos entrevistados possui 25 anos e o mais velho 35. O 
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tempo de serviço na organização varia entre 4 meses e 5 anos. Todos possuem 

nível superior e são brasileiros. Como demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Identificação dos Entrevistados 

Identificação Gênero 
Ainda trabalha 
para empresa 

Tempo de 
vínculo 

Idade Escolaridade 

Entrevistado A Masculino Não 1 ano e 2 meses 29 Superior completo 
Entrevistado B Masculino Não 1 ano 30 Superior completo 
Entrevistado C Masculino Não 7 meses 27 Superior completo 
Entrevistado D Masculino Sim 4 meses 28 Superior completo 
Entrevistado E Feminino Sim 5 anos 30 Superior completo 
Entrevistado F Masculino Não 1 ano e meio 35 Superior completo 
Entrevistado G Masculino Sim 2 anos 28 Superior completo 
Entrevistado H Feminino Não 9 meses 25 Superior completo 
Entrevistado I Feminino Sim 1 ano e meio 26 Superior completo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Se faz importante justificar também, a razão da inclusão de ex-funcionários 

da empresa nesta pesquisa. Durante a pré-pesquisa, notou-se a importância do 

período pós-desligamento desses sujeitos. Como esses trabalhadores viveram 

dentro dos resorts, com hábitos e costumes diferentes, se comparados com a 

realidade fora da organização, foi percebido um duro impacto em suas rotinas, já 

que o sujeito acaba por se chocar com uma realidade bem diferente da que ele vivia 

no período em que atuava na rede. Além disso, não foram encontrados obstáculos 

metodológicos que configurassem prejuízo aos resultados quando a pesquisa inclui 

trabalhadores já desligados da organização. 

 
 
4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  
 

Ao iniciar as investigações sobre a organização escolhida, notou-se 

características interessantes quanto a cultura organizacional e o modo como os 

funcionários são geridos, tais aspectos deveriam ser melhor entendidos antes da 

aplicação do roteiro de entrevistas. Por esta razão, foram adotados 3 procedimentos 

que antecederam as entrevistas, marcados como a pré-pesquisa: (1) acompanhou-

se a trajetória de um funcionário por 14 meses, desde o início do seu vínculo 

(novembro de 2016 até fevereiro de 2018), o processo foi repetido a cada 15 ou 20 

dias, foi pedido para que ele relatasse como estava se sentindo naquele momento, 
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em relação a sua atuação e as vivências na empresa; (2) o autor se hospedou em 

uma unidade do hotel por 3 dias e conseguiu apreender, por meio de um caderno de 

anotações, o dia a dia do hotel e dos seus funcionários; (3) uma análise documental 

foi construída a partir de sites, blogs e perfis em redes sociais oficiais da empresa, 

abertos ao público.    

Os procedimentos realizados na pré-pesquisa não foram introduzidos 

somente para entender como os funcionários estão inseridos dentro da cultura 

organizacional, mas também, para o melhor entendimento e aparecimento de 

indicadores de prazer, sofrimento e defesas dos trabalhadores (MENDES, 2007). Ou 

seja, tais informações foram a base para a construção do roteiro de entrevista e para 

a formação de indicadores que melhor se adequaram com o objeto empírico e 

assim, posteriormente, foram utilizados para a construção dos Núcleos de Sentidos 

no processo de análise de dados. 

Como os objetivos desta dissertação circundam a compreensão das 

vivências de prazer e de sofrimento dos funcionários, a partir dos discursos deles 

próprios, optou-se pelo uso da entrevista como instrumento de coleta de dados, 

utilizando um roteiro semiestruturado construído com base na teoria e métodos da 

Psicodinâmica do Trabalho e nos 3 procedimentos que antecederam as entrevistas. 

Como Mendes (2007) preconiza, o roteiro foi dividido em categorias como: 

organização do trabalho, condições e relações de trabalho; indicadores de prazer 

(gratificação, reconhecimento e liberdade); indicadores de sofrimento (o desgaste, 

insegurança e isolamento) e os indicadores que demonstram os mecanismos de 

defesa. 

Em razão de muitos entrevistados viverem em diferentes regiões do Brasil e 

até outros países, optou-se pelas entrevistas individuais, para isso Mendes (2007) 

afirma:  

As entrevistas individuais podem ser realizadas em até três encontros, e o 
número de participantes deve ser definido de acordo com as especificidades 
do objeto e objetivos da pesquisa. Entretanto, recomenda-se o número de 
no mínimo seis participantes e no máximo doze. Essas indicações 
procedimentais são baseadas nos resultados de 15 anos de pesquisas 
usando essas técnicas (p. 71). 
 

 

Para a Psicodinâmica do Trabalho, é necessário atenção e escuta 

qualificada do pesquisador para que os entrevistados produzam sentidos e elaborem 

suas vivências subjetivas relacionadas ao trabalho. Isso acontece no espaço 
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subjetivo, o qual possibilita a apreensão dos fenômenos e das situações à sua volta. 

Por isso, entende-se como um processo de interação, no qual os trabalhadores 

analisam suas vivências e os pesquisadores propõem pressupostos para serem 

discutidas (MARTINS; MENDES, 2012). 

Na modalidade de entrevista semiestruturada, é valorizada a presença do 

entrevistador a partir de um roteiro prévio, ao mesmo tempo em que é oferecida 

liberdade para a expressão do sujeito pesquisado (MENDES, 2007). Todas as 

entrevistas foram gravadas, com a devida autorização dos entrevistados e foi 

agendado apenas um encontro com cada indivíduo, no período de fevereiro e março 

de 2018. Esse agendamento foi realizado com cada entrevistado individualmente, 

eles escolheram os dias e horários conforme a disponibilidade. As entrevistas foram 

feitas de forma virtual (Skype) e duraram de 20 a 35 minutos cada. 

O Skype é um programa de computador ou celular, que permite a 

comunicação via internet por meio de conexões de voz e vídeo. Atualmente, o 

aplicativo possui mais de 300 milhões de usuários espalhados pelo mundo (SKYPE, 

2018). Como relata Ramos (2013) que utilizou o Skype de forma eficaz em sua 

pesquisa de campo, uma série de elementos de interação não se dá no Skype, 

como a presença física imediata. Elementos significantes como cheiros, tremores de 

mãos, movimentos corporais, posicionamento corporal não estão acessíveis ou 

estão apenas parcialmente na imagem: 

Em uma interação mediada por Skype, o plano das tomadas de câmera fica 
entre um plano médio fechado e um close-up. Entende-se que uma 
interação mediada tecnologicamente, na qual os integrantes podem ver 
suas imagens e ouvir suas vozes simultaneamente, está longe de constituir 
uma situação de co-presença física, mas ainda assim está muito acima – 
em sutileza e riqueza de informação relevante – de uma entrevista gravada 
por telefone ou por e-mail (RAMOS, 2013 p. 45). 
 

  
Existe uma condição indispensável para a realização de entrevistas on-line, 

os entrevistados precisam estar familiarizados com os ambientes nos quais elas 

serão conduzidas e confortáveis com a presença do entrevistador (RAMOS, 2013). 

Por isso, houve a preocupação em estabelecer laços de confiança com os sujeitos 

pesquisados, no qual era explicado que a entrevista seria como uma conversa 

anônima e informal, que poderiam ser contados qualquer tipo de fato ou sentimento 

presente na memória ou que se passavam no momento da entrevista. Para não 
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ocorrer falhas, foi feito o teste de uso do Skype com cada entrevistado antes de se 

iniciar as entrevistas.    

 Foi assumida durante as entrevistas, uma postura de acolhimento das 

histórias que estavam sendo compartilhadas e de interesse por elas. A ação de 

escutar os entrevistados vai além dos princípios da fala como ato do agir dentro das 

empresas. Foi preciso levar em conta a relação entre a subjetividade do pesquisador 

no momento de escutar as respostas e a mobilização subjetiva do entrevistado ao 

contestar o que foi perguntado (DEJOURS, 1999; 2012; GHIZONI, 2014). Como 

proposto pelo método original, o pesquisador deve partir para a prática atuante do 

processo de escuta (DEJOURS, 1999). 

O objetivo das entrevistas foi colher dados sobre as vivências dos 

colaboradores perante as características da organização do trabalho. Depois de 

realizadas as entrevistas, todas as gravações passaram pelo processo de 

transcrição, operacionalizando assim, o processo de análise. Como indica Dejours 

(2012), é preciso assegurar o rigor da pesquisa e revelar os sentidos dos fenômenos 

sociais, por meio do processo de produção de sentidos. 

 
4.4 ANÁLISE DE DADOS 
 

Lancman (2003) afirma que a apreensão e compreensão das relações de 

trabalho exigem, mais do que a simples observação, mas uma escuta qualificada. 

Pois esse processo implica relações subjetivas menos evidentes, que precisam ser 

expostas. Para Mendes (2007) a escuta permite um processo importante, pois o 

pesquisador resgata a emancipação mental do trabalhador. Segundo a autora, esse 

método de pesquisa permite a mobilização do coletivo de trabalho para que este 

possa encontrar novas formas de cooperação na constituição dos membros desse 

coletivo enquanto sujeitos, a fim de possibilitar mudanças na organização do 

trabalho.  

Dejours (2008) corrobora que a verbalização e os comentários são a 

“matéria-prima” de apropriação da subjetividade dos trabalhadores. Para a 

construção dessa pesquisa procurou-se criar um espaço de discussão que 

favorecesse a verbalização, por meio do discurso das estratégias de defesa e das 

vivências de prazer e sofrimento, oriundas da situação de trabalho. Além disso, as 

entrevistas tiveram resultados multifacetados e de longa duração. Por esses motivos 
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optou-se pela adoção da técnica de Análise do Núcleo de Sentido (ANS), 

apresentada por Mendes (2007), que se referenciou na análise de conteúdo 

categorial de Bardin (2011), priorizando os aspectos reais e simbólicos da interação 

do sujeito com o seu contexto de trabalho.  

Mendes (2007) demonstra que a Análise dos Núcleos de Sentido é uma 

técnica de análise de textos transcritos pela comunicação oral. Fundamenta-se no 

desmembramento do texto em unidades (Núcleos de Sentidos), formados a partir da 

investigação dos temas psicológicos que se destacam no discurso. Santos (2009) 

complementa que os Núcleos de Sentidos recebem definições para apoiar às 

interpretações que forem realizadas. A repetição de certos temas no material 

transcrito é o que confere o status de consistência ao núcleo de sentido. A 

categorização dos temas e dos núcleos é feita com base nos critérios de 

semelhança de significado semântico, lógico e psicológico, acrescidos pelos critérios 

de homogeneidade, exclusividade, exaustividade, objetividade e pertinência 

(BARDIN, 2011; SANTOS, 2009; MENDES, 2007; NASCIMENTO, 2012).  

Após a transcrição das entrevistas, com objetivo de obter procedimentos 

sistemáticos e a descrição do conteúdo, temas recorrentes foram agrupados para 

compor os núcleos empiricamente e teoricamente definidos. Isto permitiu a 

interpretação de conhecimentos relativos ao objeto da pesquisa (MENDES, 2007).  

Para isso, dividiu-se o processo em quatro etapas. (1) seleção e 

exploração do material, momento em que foi feita uma leitura flutuante das 

entrevistas transcritas, sem a intenção ainda de encontrar núcleos específicos; (2) 

codificação, as perguntas foram excluídas e as respostas foram divididas por 

temas. Os temas e seus respectivos indicadores foram divididos por cores e 

sublinhados com as respectivas cores; (3) agrupamento de temas, os temas 

(mesma cor) foram agrupados em conjuntos distintos; (4) formatação dos núcleos 

de sentidos, cada conjunto agrupado foi nomeado com base no conjunto de 

verbalizações que possuíam temas semelhantes (mesma cor), formando-se então os 

Núcleos de Sentidos (NASCIMENTO, 2012; OLIVEIRA, 2014). 

 A fim de subsidiar as análises, organizar os fragmentos discursivos e as 

categorias de análise e dar visibilidade aos resultados na etapa 4, foram formados 

cinco núcleos de sentidos: o primeiro e o segundo representam as dimensões da 

organização do trabalho, relações socioprofissionais e o contexto de trabalho, 

explicado por Mendes (2007) como demanda. O terceiro indica os sentimentos de 
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prazer no trabalho. O quarto núcleo se refere ao sofrimento no trabalho. Por fim, 

salienta-se que o último núcleo sintetiza o enfrentamento do sofrimento no trabalho 

(MENDES, 2007). A descrição dos núcleos foi identificada com as verbalizações dos 

participantes da pesquisa, considerando as características da cultura organizacional 

da empresa escolhida. O Quadro 2 demonstra os principais indicadores 

mencionados nas entrevistas:  

 
Quadro 2 – Os núcleos e seus respectivos indicadores de análise 

Núcleos Indicadores de análise 

Contexto do trabalho e as 
relações socioprofissionais 

(Núcleos 01 e 02) 
Rotina; Socialização; 

Infraestrutura; 

Prazer no trabalho (Núcleo 03) 

Desenvolvimento pessoal; 
Reconhecimento; Liberdade; 

Qualidade de vida; 

Sofrimento no trabalho 
(Núcleo 04) 

 
 

Distância da família; Falta de 
privacidade; Centralização das 
decisões; Vigilância contínua; 

Estratégias defensivas 
(Núcleo 05) 

 

 
 

Endurecimento emocional; 
Esperança de melhora; 

Negação das inseguranças; 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Os núcleos de sentidos se transformam em um espaço de discussão que, 

proporciona a possibilidade de construção dos processos de subjetivação 

(MENDES, 2007), isso colabora para o processo de protagonismo dos trabalhadores 

no seu ambiente de trabalho. Para compreender e discutir o protagonismo dos 

funcionários estudados perante a organização do trabalho são expostos no próximo 

capítulo, os resultados encontrados na pré-pesquisa e na pesquisa de campo.   
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5  DO PRAZER AO SOFRIMENTO: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Por meio dos procedimentos realizados na pré-pesquisa e dos relatos 

coletados nas entrevistas com os funcionários e ex-funcionários, é importante 

mencionar algumas características pertencentes a cultura organizacional da rede de 

resorts investigada, que a difere de outras empresas de hospedagem. Faz-se 

necessário apontar que, quando utilizados os termos funcionários, trabalhadores, 

sujeitos investigados etc, será sempre designando aos indivíduos que vivem ou 

viveram dentro de uma ou mais unidades da rede, os trabalhadores que são 

responsáveis pela recreação dos hóspedes. Os demais funcionários que a rede 

possui não serão mencionados, justamente porque não foram alvo de investigação, 

como demonstrado no Capítulo 4.  

 

5.1 OS RESORTS DA REDE COMO ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Com a investigação de sites e páginas de redes sociais da empresa, não é 

difícil perceber a exaltação e a importância da prestação de serviço realizada pelos 

funcionários, como um diferencial de mercado. O treinamento, a forma de viver e 

sua liberdade de relacionar-se com os hóspedes pode ser considerada uma 

vantagem competitiva no segmento hoteleiro, segundo a própria organização.  

Quando se fala em liberdade de atendimento aos hóspedes, é possível 

dividir a rotina desses trabalhadores em duas partes. A primeira é a função principal 

dentro do resort, ou seja, em qual setor o funcionário está inserido. A segunda está 

diretamente envolvida com o entretenimento do hóspede. Na prática, os 

trabalhadores possuem uma função primária, em um setor específico: recepcionista, 

bartender, instrutor de esportes, etc. A função secundária seria a interação com o 

hóspede, o que inclui almoçar e jantar na mesma mesa, conversar em qualquer 

momento do dia, praticar algum esporte junto, atuar no espetáculo teatral diário, 

dançar à beira da piscina e convidar para as atividades diárias.  

Em cada unidade de resort pertencente a organização, existem cargos 

hierárquicos, divididos por setores de serviços prestados. Como demonstra a Figura 

2, no alto da hierarquia se encontra o chefe geral da unidade, abaixo dele existe a 

divisão dos setores: lazer e hoteleiro, representados por um funcionário responsável 
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cada, em seguida existem os chefes de setores que são auxiliados por um 

assistente e os demais funcionários, que estão no paralelo mais baixo do 

organograma. É importante ressaltar, que existem mais setores dos que estão 

representados pela Figura 2, mas não foram expostos, simplesmente, para dar 

ênfase ao que realmente interessa a esta investigação. 

 

Figura 2 – Organograma comum em cada resort da organização pesquisada  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a investigação realizada por 3 dias dentro de uma das unidades da 

rede, percebe-se que o funcionário é fundamental para assegurar a manutenção da 

filosofia da empresa. De modo geral, foi observado que os trabalhadores possuem 

um perfil: alegre, extrovertido, hospitaleiro, uma espécie de anfitrião capaz de 

socializar as pessoas, sendo considerado pela organização como um ícone de 

integração dentro do resort. Foi constatado também, o distanciamento geográfico, 

que geralmente as unidades estão situadas, e o isolamento do indivíduo, que vive e 

trabalha no hotel e possui somente uma folga por semana, contribui ainda mais para 

que ele se envolva com a cultura organizacional e com os hóspedes. 

Analisando as características das tarefas realizadas, juntamente com a 

função e a atuação dos funcionários, notam-se atributos particulares e bem 

diferentes se comparados com outras empresas integrantes do segmento hoteleiro. 

Desse modo, são apresentados neste capítulo os resultados da pesquisa, os quais 

foram organizados com base nas Análises dos Núcleos de Sentidos. Os dois 
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primeiros núcleos são referentes a organização - o contexto de trabalho, entre o 

prescrito e o real e as relações socioprofissionais, respectivamente. O terceiro 

Núcleo refere-se aos sentimentos de prazer no trabalho. O quarto se refere ao 

sofrimento no trabalho. Por fim, o quinto Núcleo sintetiza o enfrentamento do 

sofrimento no trabalho. A descrição dos núcleos é exemplificada com uma 

verbalização relevante dos participantes da pesquisa, organizados de acordo com os 

objetivos da presente dissertação. 

 

5.1.1 Núcleo de sentidos 01 – O contexto de trabalho, entre o prescrito e o real: 

“(...) acho que essa é a diferença de quem consegue ficar mais tempo na 

empresa pra outros que ficam alguns meses apenas, os que se sentem 

confortáveis perante as regras (...)”. 

O presente núcleo foi criado para subsidiar os elementos que tangem a 

influência da peculiar cultura organizacional da empresa pesquisada, perante o 

cotidiano de seus funcionários. Por essa perspectiva, foram separadas as falas que 

expressavam de maneira clara esta influência, de modo a expor as vivências e os 

sentimentos dos entrevistados.  

Quando perguntado aos profissionais, se podiam ser eles mesmos dentro da 

empresa e nas tarefas do dia a dia, as respostas foram discrepantes. Pois alguns 

relataram estarem bem à vontade para fazer amizades e poder conversar de forma 

livre dentro do espaço de trabalho, enquanto outros explicaram que acabam se 

controlando em muitos momentos, pois não podem fazer o que bem entendem já 

que estavam sempre em um ambiente profissional. Como demonstram as falas a 

seguir:  

 

(...) sou bem livre aqui. Isso é bem diferente, porque eu moro no meu 
trabalho, então pra não ficar bitolado, tento me soltar. Não tem como ficar 
formal vinte e quatro horas por dia (ENTREVISTADO G). 
 
Posso sim (ser eu mesma), acho que essa é a diferença de quem consegue 
ficar mais tempo na empresa, pra outros que ficam alguns meses apenas, 
quem se sente confortável perante as regras (ENTREVISTADO E). 
 
(...) um dos valores da empresa é a liberdade né. E aí temos outro valor que 
é a responsabilidade. E essa é questão, você tem que saber usar os dois 
juntos (ENTREVISTADO E).  
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Muitos entrevistados convergiram nas respostas ao descreverem as regras 

da empresa, mencionando dificuldades de modificar as prescrições, e isso mostrou 

paralisar o sistema de trabalho, dificultando a evolução das tarefas realizadas. Em 

outras palavras, os funcionários demonstraram ter autonomia até certo ponto, pois, 

muitas vezes, a liberdade de resolver uma situação problemática é impossibilitada 

por uma regra que o impede desenvolver as tarefas. 

A empresa é muito amarrada a procedimentos eu acho, e não 
necessariamente procedimentos que funcionam. Então acho que tenho 
liberdade de ser eu mesma sim, mas eu não tenho autonomia dentro 
trabalho, com as ferramentas que a gente tem. Esses procedimentos 
acabam nos amarrando muito (ENTREVISTADO E).  
 
É óbvio que uma empresa precisa de regras para os seus funcionários, o 
problema é que estamos sempre a disposição dessas regras 
(ENTREVISTADO I). 
 
(...) aí você ficava de mãos atadas com uma certa restrição, porque você 
não pode fazer o que você acha correto. Você tem que andar naquele 
esquema com aquelas regras. Então principalmente pra um cargo de chefia, 
se você não tem uma autonomia legal, isso te limita muito a trabalhar 
(ENTREVISTADO A).  
 
As vezes eu realmente ficava esgotado psicologicamente, fisicamente e 
inconformado com a situação. Pois nós identificávamos o problema, 
tentávamos achar uma solução, levávamos pra chefia e, mesmo assim, eles 
não davam o respaldo pra resolver o problema, que muitas vezes, você 
tinha a solução. Isso desgastava muito porque você não podia fazer nada 
(ENTREVISTADO B). 
 
 

Para além das regras e prescrições existentes em cada unidade da rede, o 

coletivo de pesquisa concorda com a ineficiência do processo seletivo, que é feito 

nos escritórios da empresa, fora dos resorts. Todos alegaram que são passados 

apenas os benefícios que a empresa pode proporcionar ao trabalhador. Mas não é 

mencionado tudo aquilo que acontece no dia a dia de trabalho, os problemas que 

podem aparecer, as tarefas realizadas e o tempo que leva para o trabalhador 

começar a conquistar algumas promoções ou benefícios. Gratificações essas que, 

são extremamente destacadas pelos profissionais de RH, nos processos seletivos.   

(...) Os benefícios que eles falam no início é só pra quem tem muito tempo 
de casa ou muita amizade com os chefes (ENTREVISTADO A). 
 
O processo que tive, com certeza omitiu muita coisa do que é a realidade. 
Não mentiram, mas omitiram (ENTREVISTADO C). 
 
Desde o processo seletivo eu criei muita expectativa, eles não contaram 
tudo. Por isso que tem alta rotatividade de funcionários, eles te vendem o 
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peixe, mas quando você chega em casa e vai abrir a embalagem, não tem 
peixe, só a espinha (ENTREVISTADO F). 

 
 

O modo como o Entrevistado F justifica a alta rotatividade dos trabalhadores 

da empresa estudada, com as expectativas metafóricas não alcançadas na compra 

de um peixe, estão ligados também a outros fatores que serão apresentados no 

Núcleo de Sentidos 4, como: distância, confinamento, desgaste físico e mental, entre 

outros fatores. Contudo, houve falas importantes, que consideram o processo 

seletivo como principal razão do grande processo de saída e entrada de funcionários 

(turnover) que a empresa possui, pois segundo os entrevistados, não é raro 

acontecer de um funcionário novo chegar no resort, não encontrar o que esperava e 

pedir para sair em algumas semanas ou meses, deixando claro que isso é um dos 

problemas enfrentados pela organização.  

(...) no processo seletivo e nos treinamentos, eles colocaram como se fosse 
tudo perfeito, até pra deslumbrar a pessoa. Então, quando você chega lá 
não é exatamente como eles falam no início, isso me causou muita 
decepção (ENTREVISTADO D). 
 
O processo seletivo na minha opinião pessoal, é o que causa mais turnover 
na empresa. Ela vende algo diferente, o funcionário chega com muita 
expectativa. No processo seletivo, ele não entende o que é fazer parte 
dessa empresa (ENTREVISTADO E). 
 
(...) eu pirei logo que entrei na empresa, queria sair. Sentia falta de 
organização e planejamento, sou uma pessoa que gosta de tudo 
organizadinho, acabou não casando bem no início, depois acabei 
acostumando (ENTREVISTADO F). 

 
 

É evidente que os trabalhadores iniciam o trabalho com muitas perspectivas 

positivas perante a organização, pois quando perguntado o que era esperado e as 

expectativas antes do vínculo ser iniciado, os sujeitos pesquisados relataram como 

principal resposta a troca de unidade. Ter a oportunidade de trabalhar em outros 

países, como uma experiência profissional diferenciada, mas isso nem sempre 

acontece com facilidade: 

Meu irmão falou dessa vaga, que seria interessante pra mim. Falou das 
características da empresa e minha maior expectativa era trabalhar fora do 
país (ENTREVISTADO A). 
 
(...) sem dúvida, eu entrei esperando viajar, trabalhar em outro país, mas 
falaram que no meu setor era difícil, então eu teria que trocar de setor 
(ENTREVISTADO I). 
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O coletivo de pesquisa acredita que o cotidiano de trabalho no resort pode 

direcionar a alienação do trabalhador, muitos relataram que entre os funcionários 

não é comum conversas sobre a vida fora da empresa, os assuntos giravam em 

torno do que estava acontecendo dentro do hotel naquele momento. Os 

entrevistados evidenciaram também, que possuem pouco contato com o mundo 

externo, por falta de tempo e até interesse, porque o trabalho e o dia a dia que 

levam, o fazem esquecer a realidade fora da empresa. Esse fato será também 

abordado no Núcleo de Sentido 04, como um fator possível de gerar sofrimento aos 

funcionários.   

(...) você não tinha aquelas 8 horas de trabalho e ia pra casa ser você. O 
tempo todo você sente que está trabalhando, você é o tempo todo empresa 
(ENTREVISTADO B).   

Eu ligo pra minha mãe quase todos os dias, de resto, não vejo televisão, 
não leio jornal. Então não sei muito das coisas que estão se passando no 
mundo, ficamos meio isolados aqui (ENTREVISTADO I). 

(...) conversamos muito sobre as fofocas aqui de dentro, acho que porque 
nossa vida acaba sendo toda aqui mesmo, parece um Big Brother 

(ENTREVISTADO D). 

 

A partir das apreensões realizadas no contexto do trabalho, o próximo 

Núcleo acompanhará as falas que citaram as relações sociais e profissionais dentro 

da organização. Lembrando que as relações de trabalho são todos os laços 

humanos originados na organização, podendo ser separadas entre divisão dos 

homens e do trabalho como propõe Dejours (2005), ambas incluem características 

como segmentação de tarefas entre os trabalhadores, conteúdo da tarefa, 

regularidade, modo de execução das tarefas prescritas, sistema hierárquico, 

relações de poder e de controle. 

 

5.1.2 Núcleo de sentido 02 – As relações socioprofissionais: “Morar no mesmo 

lugar que seu chefe não é uma situação fácil”. 

Como mencionado no início deste capítulo, os funcionários da organização 

investigada residem dentro dos resorts, em quartos individuais que, em muitas 

unidades, estão localizados bem próximos às habitações de indivíduos com outros 

cargos hierárquicos, e até das unidades habitacionais dos hóspedes.  Esse fato 

colabora para o aparecimento de diversas características que demonstraram o 
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aumento do controle da organização sobre os funcionários, bem como o aumento da 

pressão sobre eles. Houve várias falas relatando o sentimento de serem observados 

constantemente. 

(...) eu me continha mesmo, às vezes você queria ficar na festa até tarde 
com seus amigos, mas você tinha que se controlar. Certos horários da 
noite, você quer andar por lá e fazer alguma coisa e tem o segurança que tá 
passando e observando (ENTREVISTADO B). 

 
(...) o quarto era um bom lugar, pois era um dos poucos lugares ali dentro 
em que eu podia estar totalmente à vontade. O ambiente em que você 
sentia que não era observado por ninguém (ENTREVISTADO A). 
  

 

Outro fato que foi percebido, oriundo da divisão do espaço entre funcionários 

pertencentes a diferentes cargos hierárquicos, é a manifestação clara dos 

entrevistados ao perceberem certo tipo de favorecimento aqueles trabalhadores que 

tem uma maior afinidade com os integrantes da chefia. Como apontam os relatos a 

seguir: 

Porque aqui existe muito essa questão, se você é amigo de tal pessoa, logo 
essa pessoa pode fazer algo a mais por ti. Então acho que naturalmente a 
empresa mistura muito a questão do profissional com o pessoal 
(ENTREVISTADO D). 
  
Uma coisa chata que observo são as “patotinhas” dos chefes de unidade, 
essas pessoas sempre são beneficiados ou trabalham menos. Eu por 
exemplo, já tive um chefe que era casado com uma funcionária, ela ficava o 
dia inteiro sem fazer nada, só aparecia às vezes, não participava das 
atividades que todos devem participar, arrumava problema com as pessoas, 
era claramente uma funcionária ruim e acomodada, mas nada acontecia 
com ela (ENTREVISTADO G).  

 
 

Por outro lado, o relato dos funcionários que possuem ou possuíam um 

cargo em que é demandado comandar uma equipe, destacaram que o grau de 

afinidade com a equipe de trabalho pode ajudar muito na prestação do serviço bem 

sucedida, e na construção de um ambiente de trabalho mais agradável e 

democrático.  

 

Dependendo da unidade você tem muito estresse, muitos problemas, então 
o que segura o seu funcionário lá? Talvez o espírito que você cria dentro da 
sua equipe. Então essa relação que a gente tem acho que ajuda 
(ENTREVISTADO E). 
 
Mas às vezes era bom ser amigo dos funcionários, pois você notava muito 
mais boa vontade (ENTREVISTADO A). 
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Outra característica peculiar da empresa estudada correspondente às 

relações socioprofissionais é a cultura da relação próxima entre funcionários e 

hóspedes, em que os trabalhadores devem inclusive almoçar e jantar junto com o 

cliente e conversar durante o dia, na tentativa do hóspede se sentir bem recebido e 

acolhido. Foram encontradas algumas evidências que essa proximidade pode trazer 

diversos incômodos, principalmente quanto à privacidade do funcionário, que 

relataram dificuldades em demonstrar sempre estarem felizes e com disposição para 

uma boa conversa, principalmente no horário das refeições.  

 

(...) vim de um hotel com uma filosofia hoteleira tradicional. Era muito 
desconfortável pra mim, chegar pra sentar, comer junto na mesma mesa. 
Chegar no bar e ficar puxando papo. (ENTREVISTADO A). 
 
(...) aprendi muito conversando com os hóspedes. Por outro lado, todo dia 
eu tinha que ser simpático e às vezes não queria ser. Acordava de mau 
humor, por exemplo. Isso às vezes era chato, sabe? (ENTREVISTADO C). 
 
Mas assim, tem alguns hóspedes que você realmente faz amizade, mas tem 
muitos casos que você acaba fazendo contato por obrigação. Então você 
fica sem a sua privacidade, tem vezes que você só quer descansar dentro 
daquela “panela”. Você só quer comer em paz e isso não é muito 
confortável, principalmente em dias com muitas chegadas de hóspedes 
novos, quando você não conhecia ninguém, pedir pra comer na mesma 
mesa, sem conhecer a pessoa ou a família (ENTREVISTADO B).  
 

 

Por outro lado, grande parte dos entrevistados concordou que a 

aproximação entre trabalhador e cliente pode ser bastante proveitosa no sentido de 

aprendizado, de línguas, culturas e até a construção de amizades verdadeiras que 

são mantidas, certas vezes, por muitos anos. Além disso, foram encontrados relatos 

de maior facilidade em se resolver problemas quando se tem uma relação menos 

formal com o hóspede, pois segundo os trabalhadores, o cliente fica mais paciente 

na hora de fazer uma reclamação, a ponto de tratar o funcionário de igual pra igual, 

com mais respeito e paciência. 

 
Se o hóspede te conhece a situação fica muito mais fácil de resolver, do 
que quando ele não te conhece. Então o hóspede reage de uma maneira 
diferente quando sabe que é com alguém que ele tem algum tipo de 
afinidade que ele vai lidar (ENTREVISTADO E). 
 
(...) uma vez jantei com uma família que no dia seguinte teve vários 
problemas com o quarto. Quando foram reclamar, logo me procuraram na 
recepção, sem dúvida foram muito mais pacientes comigo do que se não 
tivéssemos jantado um dia antes (ENTREVISTADO H).  
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O último tema retratado com destaque no presente núcleo, que exalta os 

atributos socioprofissionais apreendidos na pesquisa, é o relacionamento afetivo e 

mais íntimo entre hóspedes e funcionários. Essa característica, entranhada na 

cultura organizacional da empresa, mostrou-se interferir de forma efetiva o dia a dia 

dos funcionários, já que a maioria dos entrevistados relatou aproveitar desse 

elemento como forma de preenchimento das necessidades sociais.  

Os entrevistados deixaram claro que a relação íntima entre clientes e 

funcionários não era uma regra prescrita da empresa, mas sim, a exceção de uma 

regra que proibia tal fato acontecer, ou seja, ninguém é persuadido a ter 

comportamentos que não gostaria.  Apesar de parecer uma característica inusitada 

para uma empresa multinacional, é vista de forma natural pelos sujeitos 

pesquisados, que contaram casos de matrimônios ocorridos entre clientes e 

funcionários. Do mesmo modo, os entrevistados declaram que os trabalhadores 

também podem ter relações com os colegas de trabalho, sem distinção de cargo 

hierárquico ou opção sexual.  

 

A relação mais íntima com o hóspede não tem como achar ruim né. Porque 
do mesmo modo, se você for analisar outras empresas, ali era bem 
diferente. Eles acabavam nos permitindo fazer tudo aquilo que tínhamos 
vontade. Esse ponto acabava sendo positivo sim (ENTREVISTADO B). 
 
(...) tem esse tipo de relação quem se sente a vontade apenas 
(ENTREVISTADO I). 
 
O contato mais íntimo era ótimo. Essa parte era interessante, pra mim foi 
inusitado porque nunca vi isso na hotelaria (ENTREVISTADO D). 
 
Eu nunca tive relação íntima com nenhum hóspede, por isso pra mim foi 
indiferente (ENTREVISTADO C). 

 

 

Foi constatado que as relações socioprofissionais e o contexto de trabalho 

nesta organização, possuem características bem diferentes comparadas ao mercado 

hoteleiro, tais atributos parecem influenciar a vida dos funcionários de forma efetiva. 

Para continuar a apresentação dos resultados para posteriores discussões, o 

próximo núcleo irá apontar os atributos de prazer encontrados nas falas dos 

entrevistados.   
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5.1.3 Núcleo de sentidos 03 – O prazer no trabalho: “A confiança que eles 

colocam em mim, com o crescimento pessoal e profissional que eles me 

deram. Desde que cheguei na empresa, a cada temporada que passei, fui 

recompensada sempre pelo meu trabalho. Fui reconhecida, seja com 

promoções, mudanças de unidade ou viagens.”  

    O fato da empresa promover a troca de unidades e a possibilidade de 

experiências de trabalho fora do país, mostrou-se um fator de muito interesse dos 

trabalhadores. Sendo assim, os entrevistados que conseguiram esse benefício, 

relatam que foi uma experiência muito interessante para a vida profissional dentro e 

fora da organização pesquisada. Além disso, os ensinamentos, as experiências e o 

aumento da confiança dos sujeitos enquanto profissionais são aspectos que também 

se destacaram nas entrevistas. As narrativas dos ex-funcionários apontam como as 

experiências profissionais apreendidas na empresa ajudam no atual trabalho, os 

cursos técnicos aplicados pela organização e até os idiomas que foram 

aperfeiçoados ou aprendidos, são exaltados pelos trabalhadores. 

Você tem contato muito grande com outros idiomas, fica afundado nisso. 
Precisa falar o tempo todo Inglês, Francês e o Espanhol, isso acaba te 
ajudando muito profissionalmente (ENTREVISTADO C). 

 
(...) eu aprendi muito lá. Vi que entrei de um jeito e saí de outro, 
profissionalmente falando. Hoje em dia vejo situações sobre pressão no 
meu trabalho atual, de uma forma muito mais tranquila (ENTREVISTADO 
A). 
 
O que me motivava muito era aprender outro idioma e poder viajar para 
outro lugar, outra unidade. Isso me motivava, eu até iria pro México se 
tivesse continuado (ENTREVISTADO A). 
 
(...) a cada temporada eles me apresentam uma proposta nova. Seja de 
promoção ou de mudança pra outro país. Isso me desafia e me motiva 
muito a ficar (ENTREVISTADO E). 
 

 

Vale destacar que, a maior parte dos indivíduos que ocupam cargos 

importantes e de chefia na empresa hoje, eram funcionários que começaram da 

parte de baixo da hierarquia. Então, a empresa mantém uma prática interessante, de 

produzir seus futuros gerentes ou cargos de responsabilidade.  Sendo assim, um 

dos fatores motivadores destacado é o plano de carreira oferecido pela organização. 

Se o trabalhador estiver disposto a viver aquele cotidiano peculiar por pelo menos 
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alguns anos, ele tem possibilidades grandes de crescimento. Aliado ao fato do 

crescimento profissional oferecido pela empresa, foram encontrados muitos relatos 

que demonstraram o reconhecimento do trabalho bem feito.  

 

Eu me sentia reconhecido, não sei se isso vale pra todo mundo, mas pra 
mim foi bem rápido. Os chefes me puxavam muito, falavam que eu podia 
crescer e que eu tinha talento (ENTREVISTADO B). 
 
A confiança que eles colocam em mim, com o crescimento pessoal e 
profissional que eles me deram. Desde que cheguei na empresa, a cada 
temporada que passei, fui recompensada sempre pelo meu trabalho. Fui 
reconhecida sabe? Seja com promoções, mudanças de unidade ou viagens 
(ENTREVISTADO  E). 
 
E outros que gostam realmente estão lá faz anos já, estão fazendo carreira 
mesmo. A empresa abre isso, da oportunidade pra construir carreira 
realmente, mas não é pra todos (ENTREVISTADO F). 
 

 

Além do reconhecimento que a empresa proporciona por meio dos 

intercâmbios laborais, efetivações, plano de carreira e promoções, outro fator que 

demonstra originar o prazer no trabalho pelos entrevistados, é o constante 

reconhecimento evidenciado pelos clientes. Como existe o contato próximo e 

frequente com os hóspedes, os funcionários expuseram que se sentem 

reconhecidos, pelos elogios, presentes dados e até amizades que se constroem com 

essa relação.  

Pelos hóspedes com certeza me sinto muito reconhecido. Eles sempre 
estão elogiando, falando bem de mim pro chefe, eles mesmo que vem puxar 
assunto comigo, às vezes nem preciso fazer contato (ENTREVISTADO G).  
 
Eu me sinto importante, sinto o que faço deixa as pessoas felizes. Isso é 
muito gratificante (ENTREVISTADO G). 
 
Eu já fui convidada pra trabalhar em vários lugares pelos hóspedes, muitos 
são empresários e reconhecem que você faz um bom trabalho 
(ENTREVISTADO I). 
 
No geral os hóspedes estavam sempre falando bem do nosso trabalho, 
sempre curiosos sobre nossa rotina e modo de viver (ENTREVISTADO F). 
 

 

Além do contato com os hóspedes, os sujeitos entrevistados demonstraram 

entusiasmo ao falarem sobre a infraestrutura do resort. Muitos relataram gostar de 

viver em um lugar paradisíaco, e poder utilizar das infraestruturas do hotel. As 

narrativas ainda incluem e destacam a não realização de tarefas cotidianas e 

domésticas como: cozinhar, pagar contas, arrumar o quarto etc. 
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Acho que a maior vantagem era estar tudo incluído, eu não gastava dinheiro 
lá dentro. Então você tinha o salário 100% seu, sem gastar com aluguel ou 
outras coisas (ENTREVISTADO B). 
 
(...) ter os mesmos privilégios dos hóspedes é bom também, poder utilizar a 
hidromassagem e comer no restaurante é ótimo (ENTREVISTADO D). 
 
Claro que morar em um lugar luxuoso, lindo e bem tratado é algo que 
chama muito atenção, eu me pegava admirando a beleza do lugar o tempo 
todo (ENTREVISTADO C). 
 

 

A vida agitada, a viabilidade do consumo de bebidas alcoólicas, festas que 

ocorrem todos os dias e a possibilidade de relações íntimas com colegas e 

hóspedes, foram características que evidenciaram mais um fator de desfrute dos 

sujeitos entrevistados. 

Nossa, eu conheço muitas garotas aqui. Adoro isso! (ENTREVISTADO G). 

(...) o contato mais íntimo achava ótimo. Essa parte era interessante, pra 
mim foi inusitado porque nunca vi isso na hotelaria. Mas analisando 
friamente eu acho que é muito risco, pois você da margem para o hóspede 
ter reclamações do hotel. Enfim, mas eu achava ótimo, aproveitava muito 
esse fato (ENTREVISTADO B).  
 
Sim é legal, me sinto bem confortável com isso. Eu por exemplo namoro um 
menino do bar (ENTREVISTADO I). 

 

Sem dúvida, o elemento que foi manifestado de forma mais recorrente nas 

entrevistas, foram as amizades construídas dentro da organização. Como o 

indivíduo inicia seu vínculo com a empresa, geralmente em outra cidade, longe da 

família e amigos, ele esta propenso a criar novas amizades dentro dos resorts. 

Relações que muitas vezes o ajudam a enfrentar dificuldades, motivar o dia a dia de 

trabalho e a manutenção da vida social, que segundo os trabalhadores, é modificada 

integralmente a partir do momento em que se inicia o vínculo com a organização do 

trabalho pesquisada.  

(...) a convivência com as pessoas ali. Eu fiquei um pouco mais de um ano 
na empresa, mas os amigos que eu fiz lá dentro parecem que eu conheço 
desde a infância. Pela intensidade que você fica ali, é full time. Então assim, 
a intimidade que você cria é muito grande, realmente parece que são 
amigos de infância. Eu fiz amizades muito boas sabe (ENTREVISTADO A). 
 
Principalmente pelos outros funcionários. Eu construí muitos amigos lá 
(ENTREVISTADO F). 
 
Mas ainda assim, o convívio com os amigos que fiz, me segurou muito a 
continuar na empresa. Inclusive depois que saí, eu senti muita falta disso 
também. Então eu realmente gostava do convívio com meus amigos lá 
dentro, isso realmente me segurou lá por mais tempo (ENTREVISTADO C). 
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Apresentados os atributos que manifestaram prazer no trabalho, se faz 

necessário narrar as falas que demonstraram originar o sofrimento. Partindo do 

princípio que, o sofrimento é caracterizado por experiências dolorosas, oriundas de 

contradições originadas pelo choque entre necessidades, desejos do trabalhador e 

as características dos contextos organizacionais (DEJOURS, 1999). 

 

5.1.4 Núcleo de sentidos 04 – O sofrimento: “Eu acabei incorporando a minha 

vida do trabalho e tornando ali, naquele momento, a minha vida pessoal. Mas 

eu não tinha uma vida extra, minha vida era toda aquela empresa”. 

Bem como as frequentes transferências dos trabalhadores entre as unidades 

pelo mundo podem originar contentamento dentro da organização pesquisada, 

alguns relatos já apresentados no Núcleo de Sentidos 01 e 03 reafirmam os 

impasses que podem ocorrer perante essas transferências. Em outras palavras, 

quando a perspectiva é trabalhar em locais exóticos ou fora do país, é gerado 

motivação e contentamento, mas quando as frequentes trocas, principalmente 

ocorridas em cargos de chefias, acontecem de forma repentina, os demais 

funcionários sofrem com as mudanças abruptas das prescrições das tarefas e do 

modo de trabalhar.  

Os chefes antigos eram bem melhores em comparação ao atual. Aí a coisa 
desanda, te desanima muitas vezes (ENTREVISTADO I). 

 
(...) mas ai quando mudou o chefe da unidade, eu comecei a mudar meus 
pensamentos em relação a empresa. Eu tinha pensado mesmo em ficar lá 
por muitos anos, seguir carreira e crescer mesmo. Mas aí, quando chegou 
esse cara, eu não aguentava ficar mais lá, sem sofrer pressão, ele era 
terrível (ENTREVISTADO B). 

 

Além do processo seletivo, foram encontradas diversas falas que 

sublinharam a falta de suporte no setor de Recursos Humanos da empresa, os 

trabalhadores alegaram distanciamento do setor. Por estarem localizados nos 

escritórios centrais e, portanto, distantes geograficamente das unidades de resorts. 

Para os entrevistados, o RH acaba não se interando com exatidão do que está se 

passando no dia a dia das unidades, isso acaba afetando diretamente o bem estar 

dos funcionários.  
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Colocaria o RH mais presente, mais premiações pra mostrar 
reconhecimento aos funcionários. Como melhores funcionários do mês, os 
que melhor fizeram contato com o hóspede, hoje em dia não vejo mais 
essas coisas aqui (ENTREVISTADO G). 
 
O RH do escritório muitas vezes não sabe bem o que se passa aqui dentro, 
como a empresa é muito grande, com muitos funcionários, é difícil eles 
prestarem atenção em todo mundo (ENTREVISTADO I).  
 
(...) pela demora em crescer na empresa. Eu queria muito mudar de 
unidade também, estou na mesma faz muito tempo. Isso me deixa 
chateado, já estou de saco cheio dessa unidade. Eu já pedi diversas vezes 
pra mudar, se eles não fizerem nada, vou acabar pedindo demissão 
(ENTREVISTADO D).  

 

Muitos entrevistados narraram o baixo salário como fator desmotivador de 

atuar na organização, ainda assim reconhecem os benefícios de não terem que 

gastar dinheiro com alimentação, aluguel e nas estruturas de lazer encontrados nos 

resorts. Todos concordam que conseguem juntar dinheiro enquanto trabalham ou 

trabalhavam na empresa. 

 

Principalmente financeiramente, mundo capitalista cara, é por pouco tempo 
que você aguenta aquele salário baixo, depois você começa a pensar em 
sair (ENTREVISTADO F). 
 
Sem dúvida um dos fatores que mais me desmotivam aqui é o salário, 
parece que não compensa pelo tanto que trabalhamos (ENTREVISTADO I). 
 
Não ganhávamos bem, mas consegui juntar, eu tinha esse objetivo de juntar 
dinheiro e passar um tempo viajando. Então nas folgas eu raramente saía 
do hotel, pra não gastar mesmo (ENTREVISTADO C). 

 

Outro fator concomitante na expressão entre prazer e sofrimento, é o 

sentimento de reconhecimento internalizado pelos trabalhadores em relação a 

empresa, porém esse foi o único fator que apresentou diferenças exatas dos 

indivíduos que ainda trabalham para empresa e os que não mais trabalham. Os que 

ainda têm vínculo com a organização mostraram sentirem-se realizados e 

reconhecidos com as tarefas que realizam (apresentados no Núcleo de Sentidos 

03). Por outro lado, os ex-funcionários, queixaram-se do pouco reconhecimento 

vivenciado, com as muitas promessas de promoções e transferências de unidade 

que demoravam acontecer. Um ex-funcionário ainda declarou que apenas se sentiu 

reconhecido, após a demonstração do interesse em sair da empresa. 
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Não é nem fisicamente, porque somos jovens, dormíamos bem e 
estávamos recuperados, mas a parte da cabeça realmente era difícil, com 
aquele desdém pelo seu trabalho (ENTREVISTADO A).  
 
Não me sentia reconhecido pelo chefe da unidade. Teve até uma vez que 
estávamos fazendo uma festa fora do bar principal, a pressa era muito 
grande pra atender todo mundo. E ai, ele ainda reclamou do meu trabalho e 
foi brigar comigo, eu fiquei muito desmotivado, até tive que parar de 
trabalhar por um tempo naquela noite (ENTREVISTADO B).  
 
Digamos que em noventa por cento do tempo em que passei lá, não me 
sentia. Acho que a empresa só começou a me reconhecer 
profissionalmente, a partir do momento que demonstrei interesse de sair. Aí 
sim eles começaram a me recompensar, com propostas de promoção, me 
transferir pra outras unidades fora do país, que era minha vontade desde o 
início né. Antes disso era, se vira, fez o serviço bem feito legal, e se não fez 
toma na cabeça (ENTREVISTADO A). 
 

 
 

O desgaste físico e psicológico também foi bastante citado pelo coletivo de 

entrevistas, tais como pressões que os funcionários sentem devido a carga horária 

alta de trabalho, pressão oriunda dos chefes e clientes e problemas com autonomia 

das operações. Vale destacar que, como o contato com o cliente é frequente e por 

residirem dentro do hotel, os funcionários disseram que acabam se sentindo 

responsáveis pelos problemas que a empresa possui, incorporando os problemas da 

organização como se fossem deles próprios. 

Estamos bem pressionados pra vender coisas extras além do que já está 
incluído. Então acho que deveríamos ganhar alguma coisa dessas vendas, 
porque não temos nenhuma motivação em vender nada (ENTREVISTADO 
G). 
 
Engraçado que quando os hóspedes vem reclamar de algum problema 
comigo, me sinto mal de verdade. Acho que é pelo fato de eu morar aqui, 
não sei (ENTREVISTADO I). 
 
Um dia pra uma coisa atrapalhando a operação que você sabe que tem 
solução, tudo bem, mas vai 2 dias, 1 mês, 2 meses, aí você não aguenta. 
Porque se falta um rapaz da limpeza, por exemplo, eu que tinha que limpar 
o chão, porque se não o restaurante ia ficar sujo. Passei a virada do ano 
lavando prato e panela, porque os funcionários da copa faltaram. Então 
chega uma hora que esgota total (ENTREVISTADO A). 
 
 Os hóspedes queriam ver nosso osso, pagaram caro né. Queriam comer e 
beber, beber e comer o tempo todo (risos). (ENTREVISTADO F). 
 

 

A falta de privacidade e liberdade também foram fatores recorrentes nas 

falas dos entrevistados. Mesmo reconhecendo a liberdade que possuem no 

relacionamento com o hóspede e colegas, os funcionários relataram se sentirem 
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sempre a disposição da empresa, principalmente porque residem dentro dela: 

“Porque no fim, estávamos lá pra ser fantoche dos hóspedes né” (ENTREVISTADO 

F). Mesmo nos momentos de não trabalho, eles se sentem trabalhando, pois é 

preciso seguir muitas regras, até mesmo nos dias de folga que acontecem uma vez 

por semana. Para os entrevistados, as únicas formas de esquiva integral das regras, 

é ficar em suas respectivas habitações ou sair do hotel. As falas, de modo geral, 

traduzem sentimentos de confinamento dentro da organização. 

 

(...), por exemplo, nos dias de folga, não podemos andar com qualquer 
roupa pelo hotel, temos que manter um grau de elegância e postura. Pra 
sermos totalmente livres temos que sair do resort (ENTREVISTADO F). 

Eu deixaria mais distante os quartos dos hóspedes dos nossos. Para que os 
funcionários na hora de descanso, não sintam que trabalham aqui. Acho 
que assim os funcionários teriam momentos mais livres, diminuiria o 
estresse. Acabamos nos privando muito por causa de barulhos ou de ter 
alguém passando e olhando (ENTREVISTADO I). 
 

Eu acabei incorporando a minha vida do trabalho e tornando ali, naquele 
momento a minha vida pessoal. Mas eu não tinha uma vida extra, minha 
vida era toda aquela empresa, acho que isso acontece com todo mundo lá, 
tanto que quase não saíamos de lá. Com uma folga por semana, queria 
muitas vezes é dormir, sair do hotel era cansativo (ENTREVISTADO H). 

 
É um confinamento aqui, seus amigos são seus colegas de trabalho ou até 
seu chefe, isso é complicado. Eu também sinto falta dos meus amigos de 
infância (ENTREVISTADO G). 
 

Os relatos acima demonstram a falta de privacidade e liberdade na rotina 

dos funcionários, já que suas respectivas vidas sociais estão limitadas aos hóspedes 

e a colegas trabalho, resultando uma incorporação da vida pessoal com a 

profissional. Esses fatos revelaram-se conturbar a mente dos trabalhadores, 

gerando confusão na hora de diferenciar sua identidade pessoal com sua identidade 

profissional. Nessa perspectiva, os relatos continuam destacando a falta da vida 

social relacionada a amigos anteriores ao vínculo com a organização, família, falta 

de vida pessoal e até solidão em alguns momentos. 

Outro dia estava pensando em fazer um passeio na folga e não tenho 
amigos reais pra poder chamar, apenas colegas. Às vezes sinto muita 
solidão (ENTREVISTADO E). 
 
A vida social lá parece que acaba quando você entra, e aí começa do zero 
(ENTREVISTADO A). 
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E era difícil, marcar coisas no mundo “real”, porque você não sabe quando 
vai ser sua folga. Mesmo pra mim, minha cidade não era muito longe do 
resort, até assim era bem difícil (ENTREVISTADO C). 
 
Que vida pessoal?  Eu não sinto que eu tenha vida pessoal, sinceramente. 
Eu não tenho tempo pra mim, pra nada, só quando estou de folga mesmo 
(ENTREVISTADO E). 
 
Em relação que falei dos amigos que fiz lá dentro, dava pra adaptar bem 
pelo fato da rotina deles ser parecida com a minha. Porém, era só essa 
parcela, todo o restante da vida social você não conseguia, se quisesse ir 
pra casa em um feriado, não dava. Dia das mães, por exemplo, você não 
conseguia, tive a formatura de um primo, não consegui ir. Por mais que 
você pegasse folga dupla, você vai pagar passagem de avião pra ir num dia 
e voltar no outro, impossível. No máximo para as pessoas que moravam 
mais perto, mas mesmo assim era difícil (ENTREVISTADO A). 
 

 

As questões de falta de privacidade, liberdade e dificuldades do encontro 

das identidades sociais dos sujeitos pesquisados, refletem diretamente nos artifícios 

que os trabalhadores utilizam para o afastamento do sofrimento ou para a 

transformação do mesmo em prazer. A lacuna para o sexto e último Núcleo de 

Sentido a ser analisado é aberta, nele será apresentado as defesas frente aos 

aspectos que geram sofrimento aos trabalhadores, citadas no presente núcleo.   

 

5.1.5 Núcleo de sentidos 05 – Defesas frente ao sofrimento: “O que eu fazia 

bastante era praticar a paciência. Tentar pensar que aquilo era só uma fase e 

que iria passar logo”. 

Perante as informações presentes nas falas dos entrevistados no Núcleo de 

Sentidos 04, se faz necessário apresentar os diversos atributos que constatam os 

mecanismos de defesas frente ao sofrimento encontrados nas entrevistas. Desfrutar 

da infraestrutura de lazer das unidades foi um dos artifícios mais expressados. 

Como os funcionários podem aproveitar todos equipamentos do resort, nos 

momentos de não trabalho: praticar esportes, fazer academia, aproveitar a praia, a 

piscina, o bar, a hidromassagem é algo bastante praticado como forma de refúgio da 

rotina intensa e as pressões do trabalho.  

Gostava de ficar sozinho em algum momento do dia, no quarto ou na praia 
em um espaço mais afastado, olhar o mar me fazia bem (ENTREVISTADO 
C). 

(...) arrumava coisas pra fazer nos momentos em que não trabalhava, pra 
não ficar parado pensando na falta que algumas coisas me faziam.  Eu 
costumava jogar vôlei na folga, reunia meus amigos e tentava sair do resort 
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para fazer algum passeio, íamos muito também pro quarto de algum outro 
funcionário, jogar alguma coisa, beber e conversar (ENTREVISTADO A). 
 

 

Bem como aproveitar a infraestrutura do hotel é algo recorrente na tentativa 

de transformar o sofrimento em prazer, sair da unidade hoteleira nos momentos de 

não trabalho também foi diversas vezes citado. Apesar de existirem dificuldades em 

sair das unidades, já que, em geral, os hotéis estão em locais isolados, distantes de 

espaços urbanizados, mostrou ser também, uma importante forma de refúgio das 

prescrições, regras e pressões encontradas na empresa. Todos relataram ir para as 

cidades do entorno, fazer um passeio, compras e esquecer um pouco da rotina 

intensa. De modo parecido, as habitações individuais revelaram-se refúgios 

relevantes para os trabalhadores, foi exposto em diversas entrevistas que, um dos 

poucos lugares do resort em que os funcionários se sentem inteiramente à vontade, 

é em suas respectivas habitações.  

O único lugar que você tinha privado lá era no seu quarto, então gostava 
muito de ficar jogando e vendo filmes (ENTREVISTADO B). 
 
(...) o quarto é um bom lugar, porque é um dos poucos lugares aqui dentro 
que eu posso estar totalmente à vontade. O que não tem chefes e nem 
hóspedes. Por isso fazemos muitos encontros de funcionários nos quartos 
(ENTREVISTADO I). 
 
Meu quarto é o meu refúgio aqui, minha cama e minhas coisas 
(ENTREVISTADO E). 

A academia é sem dúvida um lugar que esqueço meus problemas. Quando 
estou de saco cheio, acabo também não seguindo algumas regras 
(ENTREVISTADO G). 

O quarto é o lugar em que me sinto bem livre aqui (ENTREVISTADO D). 

 

As amizades construídas entre os funcionários mostrou-se ser outro 

importante mecanismo de defesa. Do mesmo modo, o contato com a família também 

foi exposto como outra estratégia, os relatos demonstram que os funcionários se 

sentem mais dispostos e menos pressionados quando são mantidas essas relações. 

Mesmo que, muitas vezes, para falar com a família seja preciso o uso de tecnologias 

como: Skype, redes sociais ou telefone.  

Levei meu computador pra jogar jogos, ver séries e falar com minha mãe       
(ENTREVISTADO B). 
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(...) entrar em contato com o mundo exterior, sair um pouco do hotel, 
conversar com a família por telefone. Isso tudo me fazia bem 
(ENTREVISTADO C). 

(...) a vida social é extremamente difícil aqui. Então você tem que se 
adaptar, se virar com os recursos que você tem. Com a “família” nova que 
você construiu aqui dentro (ENTREVISTADO I). 
 
Eu me sentia muito bem quando ia pra casa na folga. Voltava renovado 
(ENTREVISTADO D). 
 
(...) as amizades construídas lá dentro me faziam bem, sempre juntávamos 
um galera no quarto de alguém. Isso aliviava a tensão do dia a dia dentro 
daquela bolha (ENTREVISTADO F). 

 

Como o consumo de bebida alcoólica é permitida para os funcionários em 

alguns momentos do dia, essa questão apareceu como importante e perigoso 

mecanismo de defesa nos relatos de alguns entrevistados, houve também a 

exposição de um caso mais extremo, onde o excesso de bebida causou a demissão 

de um funcionário. 

Beber era uma rotina padrão dos funcionários. Cada um escolhe uma 
válvula de escape (ENTREVISTADO A). 

 
Olha eu bebia bem lá viu, gostava muito de ir pra casa dos meus pais 
também, já que eles moravam perto (ENTREVISTADO D). 

 
Mas quando eu tava mais estressado, pegava um vinho pra tomar com o 
pessoal (ENTREVISTADO B). 
 
Lembro de um rapaz que bebia muito, era a válvula de escape dele. Ele até 
foi demitido algum tempo depois, ele bebia até durante o dia escondido, 
acho que isso afetou a cabeça do cara (ENTREVISTADO F). 

 
 

Em muitas entrevistas foram apresentados quadros de negação ao 

sofrimento, distanciamento das pressões vividas, a reflexão de que aquela carreira 

não é algo que será para sempre e principalmente, aceitação de que os problemas 

da organização são maiores que os próprios problemas, mesmo que isso envolva a 

saúde física e psíquica.   

O que eu fazia bastante era praticar a paciência. Tentar pensar que aquilo 
era só uma fase e que iria passar logo (ENTREVISTADO B). 
 
(...) eu tento me mobilizar e me concentrar pra resolver o problema dos 
hóspedes, sem me estressar. É muita raro você me ver estressada no 
trabalho hoje (ENTREVISTADO E). 
 
(...) um refúgio para a vida fora do trabalho, eu acho que não tenho sabe. 
Então eu consigo não ficar estressada, por tudo o que já aprendi. Mas, meu 
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corpo tem reações que sei que são consequências desses estresses 
acumulados, como: enxaquecas, oscilações de pressão, dores nas costas. 
Isso sem dúvida é do estresse que acho que não sinto na hora e fica 
acumulado (ENTREVISTADO E). 
 
Eu aprendi a respirar de verdade, a escutar primeiro. Porque aqui a gente 
tem um problema e quer resolver, você aprende a escutar o hóspede antes 
de você mesmo (ENTREVISTADO I). 
 
O problema é que tínhamos primeiro que deixar os hóspedes felizes, aí sim 
poderíamos pensar na nossa felicidade (ENTREVISTADO F). 
 

 

Os resultados descritos nesse capítulo apontam diversas características da 

relação dos trabalhadores perante a organização do trabalho pesquisada. Atributos 

que geram reflexões importantes quando conectados às teorias apresentadas nos 

capítulos 2 e 3, referentes ao modo da organização gerir seus trabalhadores, 

podendo ocasionar prazer, sofrimento e estratégias de defesas na tentativa de 

superar o sofrimento.  Essas questões e reflexões serão foco de discussão do 

próximo subcapítulo, que irá unir as teorias da Psicodinâmica do Trabalho, poder e 

controle nas organizações com as análises feitas a partir das falas dos funcionários 

da rede de resorts pesquisada. 

 

5.2 DISCUSSÕES  

Retomando o objetivo da presente dissertação: analisar as vivências de 

prazer e sofrimento dos indivíduos que trabalhavam e estão trabalhando em uma 

rede de resorts, neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos 

na pesquisa de campo sob o enfoque da Psicodinâmica do Trabalho e as 

contribuições teóricas e empíricas da literatura sobre poder e controle nas atuais 

gestões de trabalhadores. Para continuar o cumprimento de tal objetivo, os 

resultados serão discutidos com base na estrutura, nos temas e no conteúdo do 

Capítulo 3 – A Psicodinâmica do Trabalho, sem deixar de lado as contribuições do 

Capítulo 2 – Novas Formas de Gerir Pessoas nas Organizações, tornando a 

discussão mais clara e organizada. 

As etapas seguidas na pré-pesquisa, conforme definida por Dejours (2012), 

foram fundamentais para o entendimento da peculiar cultura organizacional da rede 

de resorts pesquisada. Por conseguinte, foi construído o Quadro 3, que sintetiza os 

resultados encontrados. Proporcionando um melhor panorama para o leitor, dos 
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aspectos que influenciam diretamente as vivências dos profissionais dentro das 

unidades de resorts: 

Quadro 3 – Síntese dos Resultados Encontrados 

Núcleo 01 - O contexto de trabalho, 
entre o prescrito e o real  

 Aproveitar a infraestrutura do 
hotel; 

 Prescrições engessadas; 

 Processo seletivo pouco 
esclarecedor; 

Núcleo de sentido 02 – As relações 
socioprofissionais 

 Relação aguda com chefes e 
clientes; 

 Favorecimento para amizades 
entre chefes e funcionários; 

 Desgaste do contato cotidiano 
com o cliente; 

 Aprendizado no contato com o 
cliente; 

 Relação íntima entre funcionários 
e clientes; 

Núcleo de sentidos 03 – O prazer no 
trabalho 

 Trocas de unidades (intercâmbio 
entre países); 

 Plano de carreira; 

 Crescimento e aprendizado 
profissional; 

 Relação íntima entre funcionários 
e clientes; 

 Amizades entre colegas; 

Núcleo de sentidos 04 – O sofrimento  Mudanças frequentes de unidade 
dos colegas e chefes; 

 Falta de suporte do setor de RH; 

 Baixo salário; 

 Desgaste físico e psicológico; 

 Falta de privacidade e liberdade; 

Núcleo de sentidos 05 – Defesas frente 
ao sofrimento 

 Desfrutar da infraestrutura;  

 Sair do resort; 

 Amizades construídas;  

 Negação das inseguranças; 

 Esperança de melhora; 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

A análise dos investigados perdurou não apenas durante a pré-pesquisa, 

mas sim durante todo o percurso de realização da construção desta dissertação, no 
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qual foi possível confirmar que os trabalhadores, de modo geral, passam por um 

processo similar dentro da empresa. Constatou-se a existência de um 

estranhamento inicial com as regras e o peculiar modo de viver, para logo depois 

haver um encantamento com os benefícios entregues e a infraestrutura do hotel de 

lazer. Em seguida há uma estagnação, em que o indivíduo se acostuma com a 

rotina dentro da empresa, e por fim, os relatos indicam uma saturação considerável, 

do ambiente de trabalho, quando são apontadas dificuldades, inconvenientes e 

privações provenientes da convivência intensa com as prescrições e as contradições 

existentes entre vida profissional e pessoal. 

 

5.2.1 Mobilização Subjetiva 

 

A mobilização subjetiva evidenciada principalmente nos núcleo de sentidos 

01,02 e 03, foi identificada pela capacidade do indivíduo de pensar, sentir e até criar 

para realizar seu trabalho. Essa mobilização se dá de forma diferente para cada 

sujeito, que faz uso da sua inteligência para se contrapor a racionalidade gerada 

pelas situações de trabalho (MENDES, 1995; MENDES; ARAUJO, 2012). Desse 

modo, foram percebidas diversas características que demonstram o engajamento do 

corpo, do cognitivo e do afeto do trabalhador, dentro da organização investigada.  

A inteligência prática está relacionada com uma habilidade astuciosa que, 

muitas vezes, possibilita ao trabalhador inovar frente às limitações e à tarefa 

(FREITAS, 2011; DEJOURS, 2005; MENDES E ARAUJO, 2012). Desse modo, as 

entrevistas destacam vivências relevantes em âmbito pessoal e profissional: os 

ensinamentos, as experiências e o aumento da confiança dos sujeitos enquanto 

profissionais são aspectos que ressaltam a autorrealização dos funcionários da 

empresa. 

(...) enfrentar o real do trabalho implica, para aquele que não desiste diante 
da dificuldade, mobilizar uma inteligência e uma engenhosidade as quais se 
pode mostrar que passam por transformações da subjetividade e da 
personalidade (DEJOURS, 2005. p.37). 
 

 

 Muitos relatos ainda mencionam que o aprendizado e as experiências são 

proveitosas, inclusive os entrevistados demonstram ter clara percepção do 

conhecimento adquirido para sua vida pessoal e profissional, fora e dentro da 

empresa. São apontadas, como as tarefas aprendidas ajudam na realização do 
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trabalho de forma eficiente, os cursos técnicos aplicados pela organização e até os 

idiomas que foram aperfeiçoados ou aprendidos, são exaltados pelos trabalhadores 

como um caminho para inovar frente as tarefas, e assim abrir espaço para o 

reconhecimento (DEJOURS, 2005; MENDES E ARAUJO, 2012). 

Para o sofrimento se transformar em prazer é necessário o reconhecimento 

de outros indivíduos, pois a identidade do trabalhador só pode ser conferida pelo 

olhar do próximo (DEJOURS, 1999). Por conseguinte, pode-se afirmar que o 

reconhecimento é o fator que mais apresentou alterações durante as entrevistas, os 

relatos variam e determinam que o reconhecimento se altera, não só entre os 

funcionários e ex-funcionários, mas depende de quanto tempo o indivíduo possui 

vínculo com a organização e do momento psicológico, pessoal e social que ele se 

encontra. 

 A variação na forma de perceber o reconhecimento foi exposta de diferentes 

maneiras nos núcleos de sentidos 03 e 04, alguns funcionários concordam que não 

foram reconhecidos em momento algum, outros se sentem extremamente ou 

parcialmente realizados. Pode-se afirmar então que a empresa é capaz de 

reconhecer seus trabalhadores, mas com o modo de viver diferenciado, não são 

todos os indivíduos que conseguem se identificar de forma efetiva com tais 

prescrições e rotina. Comprovando que o reconhecimento é muito volátil, 

dependente das características físicas, psíquicas de cada funcionário e do seu 

histórico quanto um sujeito trabalhador (MENDES, 2007; DEJOURS, 2004). 

 Para Dejours (2004) com a harmonia da triangulação (Sofrimento-Tarefa-

Reconhecimento) que se pode transformar o sofrimento em prazer na organização 

do trabalho, pois sem reconhecimento, os trabalhadores só poderiam contar com 

estratégias defensivas e a desmobilização da subjetividade. É um processo que o 

trabalhador vivencia gratidão pelo julgamento positivo do seu esforço e de suas 

tarefas, sendo assim a organização pesquisada demonstra que o reconhecimento 

pode ser observado em todas as dimensões colocadas por Dejours (2005), por meio 

dos clientes, pelos pares, superiores e/ou subordinados, mas não necessariamente 

acontecem de forma simultâneas. 

O julgamento da utilidade, abundante das relações próximas com outros 

indivíduos na linha hierárquica e também com os clientes, podem proporcionar 

experiências intensas (DEJOURS, 2005). Os trabalhadores narram o 

reconhecimento vivenciado por estarem proporcionando felicidade a outras pessoas, 
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ver o hóspede feliz e receber elogios do serviço prestado é uma das formas 

apresentadas de satisfação pelos entrevistados. Apesar dos problemas que a 

constante relação com os diferentes cargos hierárquicos podem ocasionar, esse fato 

também demonstra ser um fomentador do reconhecimento para alguns 

trabalhadores. Em outras palavras, como a vigilância é contínua, quem realiza um 

bom trabalho é logo reconhecido, assim como o inverso pode ocorrer, como será 

evidenciado na próxima seção desse capítulo (DEJOURS, 2005; MENDES, 2007; 

FOUCAULT, 2008). 

O julgamento da beleza também é apontado com relevância pelos 

entrevistados, conferido por Dejours (2005), pelas pessoas que conhecem muito 

bem o trabalho e suas regras. Os sujeitos investigados revelaram que as amizades 

construídas na empresa são causadoras de considerável contentamento, os colegas 

são denominados inclusive de “uma família nova” (ENTREVISTADO I), cujos fortes 

vínculos são construídos a fim de suprir os laços familiares que estão distantes. 

Sendo assim, o julgamento dado pelos pares, pelos colegas de trabalho, tem um 

impacto de grande importância para os trabalhadores dessa organização 

(DEJOURS, 2005; MENDES, 2007). As características peculiares da cultura 

organizacional, principalmente residir no resort, promovem ainda mais a sensação 

de pertencimento ao coletivo de trabalho, levando os trabalhadores intensificar as 

relações e, consequentemente, se importarem mais com os julgamentos dos 

colegas (FACAS, 2009). 

O ato de trabalhar implica em uma luta constante pela obtenção e 

preservação do equilíbrio físico, psíquico e emocional (MENDES, 2008). Muitos 

entrevistados manifestam que o estilo de vida é um fator que os permitiam buscar 

um equilíbrio emocional dentro dos resorts, utilizar da infraestrutura do hotel, ter a 

liberdade de relacionamento com colegas e hóspedes são fatores apontados como 

fonte de transformação de impulsos inconscientes, danosos a saúde, em algo 

menos prejudicial, promovendo a sublimação (MENDES, 2007; 2008). Em outras 

palavras, os funcionários conseguem aproveitar da infraestrutura do hotel e dos 

relacionamentos para alcançar vivências de prazer. 

Retomando os estudo de Faria (1985), Capelle e Brito (2003)  entende-se 

porque a rede privilegia a contratação de mão de obra jovem. A facilidade com que 

os funcionários com pouca idade podem conviver com regras peculiares, 

aprendizado de padrões de desempenho e comportamentos desejados nas 
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prescrições, é fácil perceber que a falta de experiência profissional e a disposição 

para se iniciar uma carreira reduzem o questionamento acerca das regras, 

facilitando a adaptação do indivíduo ao novo ambiente. 

Correspondendo ao perfil jovem que geralmente os funcionários da rede de 

resorts possuem, com idade entre 25 e 35 anos. Percebe-se um encantamento pelo 

cotidiano de muitas festividades, em que é permitido consumo de bebidas alcoólicas 

nos momentos de não trabalho e o relacionamento íntimo com colegas e clientes. 

Sem dúvida, são fatores que exteriorizaram prazer e contentamento nos 

entrevistados. Contudo, os próprios relatos expressam que esse cotidiano acaba 

ficando cansativo com o tempo, levando a estagnação dessa aparente liberdade. 

Pois em algum momento, particular de cada um, o trabalhador deixa de se identificar 

com a atividade executada, não complementando mais a ideia de prazer 

(LANCMAN; UCHIDA, 2003). 

Quando a organização do trabalho permite a mobilização subjetiva, o 

trabalhador conta com a possibilidade de vivenciar situações de prazer, mas quando 

ela bloqueia, acaba por favorecer as vivências de sofrimento em nome da excelência 

na prestação do serviço. O que é vivenciado como prazer pelos funcionários 

estudados está, muitas vezes, relacionado com o resultado do trabalho, não 

importando o caminho percorrido para atingir o prazer. Conclui-se então que, os 

funcionários são dependentes da infraestrutura e dos encontros sociais ocorridos no 

interior da organização para vivenciar o prazer. Como os trabalhadores residem 

dentro dos resorts, estão ainda mais sujeitos aos atributos que organização pode ou 

não oferecer (MENDES, 2007; DEJOURS, 1999). 

Várias características apresentadas se repetiram e se misturaram nas 

análises de dados, isso comprova a complexidade de investigar as vivências na 

rotina de trabalho perante a peculiar cultura organizacional. Foram encontradas 

dificuldades na identificação polarizada dos elementos que contemplam o prazer e o 

sofrimento vivenciados pelos trabalhadores. Nesse sentido, os núcleos de sentidos 

determinaram a atuação dos processos de sublimação responsáveis pela 

construção da subjetividade e da saúde. Entretanto, a obtenção de prazer no 

trabalho não pressupõe o fim do sofrimento, mas a ressignificação do mesmo 

(DEJOURS, 19994). 

Destaca-se então que o modo como a organização lida com os 

trabalhadores conta com uma margem considerável de liberdade e possibilidades de 
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implementação de sua inteligência prática. Por outro lado, lhes são atribuídas 

responsabilidades de cumprir regras institucionais, enquanto os cargos superiores 

pensam em adaptar e controlar formas de desempenhos, prescrições e ritmos a 

serem seguidos pelos funcionários. Tal fato permite assinalar que a rede de resorts, 

proporciona a criação e o engajamento subjetivo do trabalho, como será discutido a 

seguir. 

 

5.2.2 O Sofrimento gerado frente ao Real e o Prescrito do Trabalho 

 

Por meio dos núcleos de sentidos 01, 02 e 04, também foi possível 

identificar os impactos que a organização do trabalho exerce nas vivências de 

sofrimento frente ao trabalho real e prescrito. Sendo assim, percebe-se na rede de 

resorts, diversas características causadoras de sofrimento e desgaste que 

coadunam com a literatura. 

Para Dejours (2005), o que está prescrito nunca é suficiente para suprir o 

trabalho real. Os trabalhadores expõem que nos treinamentos, e principalmente, no 

processo seletivo, a organização não deixa claro o que ocorre no dia a dia e nas 

tarefas realizadas dentro dos resorts. Isso acontece para que os novos funcionários 

não se surpreendam com a rotina e com a cultura organizacional, antes mesmo de 

experienciar o real do trabalho, sendo assim, esse fato foi apontado como uma dos 

grandes “atos falhos da organização” (ENTREVISTADO E) e grande causador de 

turnover (processo de saída e entrada de funcionários). 

Por meio da teoria da hierarquização de Foucault (1989) é possível explicar 

essa falha do processo seletivo. A organização não demonstra claramente as tarefas 

a serem realizadas pelos futuros contratados, em que o trabalho é apresentado 

apenas em termos gerais. Sendo assim, cabe à rede de hotéis de lazer articular o 

espaço existente entre expectativa e desempenho, de forma que a subjetividade do 

trabalho passe a ser o elemento central que possibilita à gestão de pessoas 

mediarem às relações sociais na organização (CAPELLE; BRITO, 2003).  

Quando questionados se podem se portar de forma livre ou se sentem à 

vontade dentro das unidades, os profissionais ficaram divididos, corroborando com a 

ideia da organização paradoxal de Vasconcelos (2003). Porque, de modo geral, as 

respostas apresentaram dois contextos: de início exprimem autonomia para fazer 

amizades e poder conversar de forma livre dentro do espaço de trabalho, mas as 
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falas culminam que os trabalhadores devem se controlar em muitos momentos, pois 

é preciso ter comportamentos e atitudes próprias para um ambiente profissional, 

mesmo nos momentos de descanso.  O fato de morar dentro da empresa, estreita as 

relações profissionais e sociais, colocando o trabalhador em uma difícil missão pela 

busca do equilíbrio psíquico e o cumprimento de suas atividades laborais diárias 

(DEJOURS, 1999; 2005).  

Como toda instituição, a organização do trabalho estudada é permeada por 

contradições (DEJOURS, 1999; VASCONCELOS, 2003), não somente entre o 

prescrito e o real, mas dentro do próprio prescrito. O coletivo de entrevistas 

menciona as dificuldades de modificar as regras, pelo engessamento das 

prescrições criadas pela empresa, mesmo que as regras possam paralisar o sistema 

de trabalho ou dificultar a evolução das tarefas realizadas. Tal fato condiz que as 

prescrições podem se contradizer e confundir os trabalhadores, desse modo fica 

evidente que é impossível atingir a qualidade efetiva respeitando as prescrições, 

uma vez que o real é submetido a eventos inesperados, imprevistos ou problemas 

(DEJOURS, 2005). 

Outro fator que evidencia incompatibilidade nas prescrições é a fala do 

Entrevistado E: “Um dos valores da empresa é a liberdade, e daí temos outro valor 

que é a responsabilidade. Essa é a questão, você tem que saber usar os dois 

juntos”.  Esse relato traduz os valores da empresa, onde o trabalhador deve saber 

os limites entre liberdade e responsabilidade, usando seu bom senso. Esses limites 

mostraram causar confusão entre o que é certo/errado e prescrito/real no dia a dia 

do trabalho (DEJOURS, 2005; VASCONCELOS, 2003). 

Os funcionários podem ter autonomia até determinado ponto, desde que não 

ultrapassem as prescrições ou não deixem os clientes insatisfeitos. O problema é 

que as tarefas oriundas da prestação de serviço são subjetivas e intangívei; para 

Guerrier (2000), tudo pode influenciar e ser influenciado nesta dimensão seja o 

discurso, a comunicação não verbal, a postura, expressões faciais e até o tom de 

voz, pequenos gestos e ações podem afetar o modo em que o cliente percebe a 

qualidade do serviço. Isso comprova a impossibilidade da criação de prescrições 

perfeitas para atender os clientes (DEJOURS, 2005; GUERRIER, 2000; CASTELLI, 

2003). 

 O que satisfez um hóspede hoje pode não agradá-lo amanhã ou nunca 

satisfazer algum outro indivíduo (AVENA, 2006), isso deve ser analisado, pesado e 
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interpretado pelo funcionário, que muitas vezes deve modificar ou acrescentar, por 

decisão própria, à execução das prescrições (DEJOURS, 2005; 2008). Então, por 

mais que o trabalhador execute suas tarefas de modo proativo e voluntarioso, em 

caso de incidentes, a boa vontade do funcionário pode se voltar contra ele, uma vez 

que será inevitavelmente acusado de não respeitar os regulamentos. As prescrições, 

mais uma vez, mostraram colocar o sujeito em uma posição contraditória, 

principalmente em um ambiente onde o trabalhador deve estar em contato com o 

cliente quase que o tempo todo (DEJOURS, 2005; AGUIAR, 2013; VASCONCELOS, 

2003). 

Dejours (1999) considera que o sofrimento pode se originar das interações 

conflituosas presentes nas empresas. O que também demonstrou causar tais 

interações no real do trabalho são as trocas frequentes nos cargos de chefia. 

Mesmo que os gerentes não possam modificar integralmente as regras 

estabelecidas pela empresa, esses líderes tem autonomia para disseminar suas 

preferências, no modo como as tarefas são executadas. Sendo assim, o funcionário 

deve se mobilizar para encarar a nova realidade e mais uma vez é afetado com as 

contradições nas prescrições, já que em um curto espaço de tempo, as prescrições 

podem ser consideravelmente modificadas por um eventual gerente novo.  

Pode-se destacar que a hierarquia analisada no início deste capítulo, 

conforme demonstrado na Figura 2, apresenta um organograma verticalizado e com 

muitos níveis de poder, sendo os níveis mais elevados destinados aos indivíduos 

com mais tempo de vínculo, cargos de responsabilidade, melhores habitações e 

salários mais altos. Esse fato evoca a divisão dos homens e o conceito de poder, 

apresentados respectivamente por Dejours (2005) e Weber (1981) pela importância 

das responsabilidades, sistema hierárquico, relações de poder e de controle.  

O resultado das relações socioprofissionais que existem dentro da divisão 

dos homens, demonstraram ser um tema delicado, visto que a divisão das tarefas, 

as oportunidades de intercâmbio laboral e os planos de carreira, sem dúvida levam á 

competição entre os funcionários (DEJOURS,1994; 2005; MENDES, 2004; 

FERREIRA, 2003). O curioso é que os entrevistados não se mostraram afetar de 

forma efetiva por essa competição, mas manifestaram maiores incômodos quando a 

meritocracia não era respeitada. Tendo em vista que o modo de viver e a cultura 

organizacional mobilizam os investimentos afetivos (DEJOURS,1994), os 

entrevistados expressaram que as vantagens e promoções, conquistadas por meio 
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do envolvimento afetivo e até íntimo com cargos superiores, é algo extremamente 

prejudicial para a boa convivência e a saúde dos trabalhadores.  

Com a relação próxima entre sujeitos de diferentes cargos hierárquicos, 

elevam-se as relações de dominação e controle (DEJOURS,1994; JOST, 2012). É 

evidente que o relacionamento próximo com os chefes, hóspedes, colegas, bem 

como a proximidade das habitações, dificuldades de sair do espaço físico do resort, 

os horários de trabalho que são geralmente divididos ao longo do dia, são fatores 

que contribuem ainda mais para o envolvimento dos trabalhadores com a 

organização e com os clientes. Para Weber (1981) e Foucault (2008) os elementos 

citados configuram a dominação da organização sobre o trabalhador.  

É possível afirmar que a organização pesquisada apresenta o poder de 

influenciar os comportamentos, pensamentos e as emoções dos seus integrantes 

(WEBER 1981; FOUCAULT, 2008). Grande parte dos entrevistados cita o 

sentimento de estarem sendo observados constantemente, remetendo-se a 

representação do panóptico de Foucalt (2008). Pelas configurações de trabalho nos 

resorts, é praticamente impossível saber se há alguém vigiando, mesmo em 

momentos de não trabalho. Nesse caso, de acordo com Foucault (2008) a vigilância 

é contínua, pela impossibilidade de ser detectada e por acontecer regularmente.  

É interessante refletir, em muitos momentos, que os indivíduos citam a 

empresa, como um ambiente único, um espaço fora da realidade e com suas 

próprias regras, distinguindo o resort do mundo exterior. São utilizados termos que 

transmitem também, o sentimento de confinamento e restrição como: “aquela 

panela”, “aqui dentro”, “nessa bolha” e “Big Brother”. Esses termos foram 

frequentemente usados para designar as unidades de resort durante as entrevistas, 

fazendo alusão a espaços fechados, inclusive citam um programa de televisão, onde 

um grupo de pessoas fica confinado em uma casa, durante alguns meses para 

ganhar uma premiação no final. Para o Entrevistado D, dentro dos resorts 

acontecem diversos fenômenos que ocorrem de forma parecida com o programa de 

televisão, como: “brigas, amizades, namoros e fofocas”. 

Capelle e Brito (2003) descrevem que nas organizações, são criados 

espaços fechados ao redor dos trabalhadores com o estabelecimento de 

procedimentos que delimitam seu comportamento, o espaço social de convivência é 

alterado e substituído pelos valores e códigos de conduta da organização. É 

interessante notar que essas características acontecem de maneira complexa na 
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empresa investigada, pois todos residem e convivem no mesmo ambiente com 

diversas prescrições, entretanto no que diz respeito à interação entre funcionários, 

gerentes e hóspedes, não foram encontradas muitas regras que delimitassem o 

comportamento social. Ou seja, a liberdade de relacionamento existente entre os 

agentes da empresa, pode ser interpretado como um código de conduta sutil e 

disfarçado da organização. 

Como Antunes (2001) descreve, por trás de uma aparente neutralidade 

poderá haver diversos artifícios que promovem a disciplina e o poder dos indivíduos. 

As vidas sociais estão limitadas aos hóspedes e a colegas trabalho, resultando uma 

incorporação da vida pessoal com a profissional. Esses fatos revelaram-se conturbar 

a mente dos trabalhadores, gerando confusão na hora de diferenciar sua identidade 

pessoal com sua identidade profissional: “(...) seu melhor amigo hoje, pode te demitir 

amanhã” (ENTREVISTADO H).  

Nessa perspectiva, os entrevistados destacam ainda, a falta da vida social 

relacionada ao distanciamento dos afetos anteriores ao vínculo com a organização 

(amigos e familiares), evidenciando, em algumas situações, o desenvolvimento do 

sentimento de solidão. Por mais que os funcionários expressem os relacionamentos 

verdadeiros construídos dentro da empresa, são relações novas e flutuantes, que 

nem sempre tem a capacidade de preencher as necessidades sociais dos 

indivíduos.  

Bem como apresentado no Núcleo de Sentidos 01, as conversas entre os 

colegas e até entre os hóspedes geralmente se focam em acontecimentos que 

ocorrem dentro das unidades. Os funcionários praticamente declaram viver em um 

mundo diferente, com suas leis, regras e modos de socialização distintos. Os 

entrevistados também citaram, diversas vezes, que dentro dos resorts não há 

desigualdade social, trânsito, violência, não é preciso pagar para consumir bens de 

consumo ou fazer utilização de transporte público para chegar ao trabalho. Esse fato 

apresentou-se primeiramente como um fator gerador de prazer, mas com as 

análises mais profundas, também exprimiram causar vulnerabilidade e acomodação 

do trabalhador, podendo modificar sua percepção perante o exterior do resort. 

Principalmente nos relatos dos ex-funcionários, notaram-se que alguns hábitos 

comuns no interior dos resorts, não podiam ser replicados fora dele. 

O indivíduo se envolve tanto com as regras e com as vantagens 

proporcionadas pela empresa, que acaba internalizando efetivamente essas práticas 
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e regras fora dos resorts. Desse modo, o trabalhador tem dificuldades de se 

desvincular do trabalho, possibilitando a servidão do sujeito implicado no ato de 

trabalhar, visto ser este um estruturante do sequestro da subjetividade (MENDES; 

ARAUJO, 2012; FARIA; MENEGETTI, 2007).  

Como afirmam Jost, Fernandes e Soboll (2014), com o sequestro da 

subjetividade o trabalhador pode internalizar os objetivos organizacionais e se tornar 

patrão de si mesmo do grupo, tornando menos necessário o controle dos gerentes. 

Percebe-se que o processo de mobilização dos corpos e de captura das 

subjetividades, frutos da sedução organizacional e da distorção comunicativa, 

configurou-se com a mesma incidência entre funcionários e ex-funcionários, 

conduzindo os trabalhadores, por meio de um envolvimento psicológico, sentimental 

e espacial apresentados de forma sutil (JOST; FERNANDES; SOBOLL, 2012; 

FARIA; MENEGETTI, 2007). 

Alguns relatos apontam que, quando os indivíduos conseguem se adaptar 

muito bem ás prescrições, á cultura organizacional e se mantém trabalhando por 

anos na organização, são retratados como pessoas “fora da realidade” pelos 

colegas que estão menos vinculados mentalmente com a empresa. Ou seja, esses 

indivíduos são movidos inteiramente pelos hábitos organizacionais, incorporando as 

prescrições à vida pessoal. Internalizam tanto as regras da organização que passam 

a se autovigiar, configurando o nível mais alto da vigilância contínua (FOUCALT, 

2008; BARRICHELLO, 2015). 

O real do trabalho ocasiona sofrimento, por meio do controle, da falta de 

privacidade, dos salários baixos, do confinamento e da falta de suporte do setor de 

recursos humanos, fatores mencionados, inclusive, como as principais razões para 

os ex-funcionários/funcionários terem saído ou pensarem em sair da empresa. 

Contudo, o desligamento dos trabalhadores será discutido no final desse capítulo, 

porque antes será debatido como os trabalhadores se mobilizam para se manterem 

na empresa e como se configuram as defesas frente as vivências de sofrimento 

recém examinadas. 

 

5.2.3 Estratégias de Defesa 

 

Para Dejours (2008; 2012) e Mendes (2007) o sofrimento é conexo não só a 

vivências ocorridas no interior da organização, mas é também dependente de 
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processos que ocorrem fora da empresa, no espaço doméstico e na economia 

familiar do sujeito. Mas na organização pesquisada o espaço doméstico é também o 

espaço profissional, como poderia então o trabalhador se preservar do sofrimento? 

As estratégias de defesa cumprem o papel de afastar o sofrimento do 

trabalhador mediante os processos de negação ou adaptação ao estado de 

desconforto, funcionando como uma tentativa dos trabalhadores de alteração das 

pressões encontradas. O objetivo fundamental das estratégias de defesa consiste 

em fazer com que os sujeitos resistam psiquicamente às fontes de sofrimento no 

trabalho (DEJOURS, 2008; LANCEMAN, 2003). Desse modo, percebeu-se durante 

a pesquisa, todas as variedades estratégicas de defesas mencionadas por Dejours 

(1999). 

Foram encontradas as estratégias de proteção, por meio da infraestrutura do 

resort, do relacionamento com colegas de trabalho, do contato com a família e o 

afastamento do espaço organizacional, os trabalhadores conseguem sublimar o 

sofrimento. Esses itens são considerados como um refúgio, em que os funcionários 

expressam o “sentimento de leveza” (ENTREVISTADO B) quando os praticam, eles 

se distanciam das pressões que as tarefas laborais intensas podem causar devido 

às características da cultura organizacional. Contudo, algumas estratégias de 

proteção (desfrutar da infraestrutura e relacionamento com colegas) demonstram 

auxiliar o trabalhador a tornar-se alheio às causas do sofrimento, tendo por 

consequências a intensificação de algumas situações penosas (MENDES, 2007). 

Como Oliveira e Mendes (2014) afirmam, a adaptação das situações de 

sofrimento podem amortecer tais vivências, mas não necessariamente irão 

transformar esse sofrimento. Com isso, é interessante perceber que aproveitar da 

infraestrutura do hotel, com ou sem os colegas de trabalho, pode reforçar ainda mais 

alguns atributos do sofrimento já comentados nesse capítulo, como a experiência de 

confinamento e a falta de privacidade. Mesmo que o trabalhador esteja desfrutando 

e se divertindo, ele não consegue se livrar das prescrições e dos contatos 

profissionais, tendo que manter uma postura prescrita no ambiente de lazer/trabalho. 

Ou seja, essas estratégias mostram-se, valorizadas pelos funcionários recém-

admitidos, mas com o passar do tempo, podem aumentar ainda mais a falta de 

liberdade e o envolvimento com a organização, já que, o ambiente profissional, os 

colegas de trabalho e as regras não podem ser abolidas ou esquecidas nos 

momentos de não trabalho.  
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Em relação às defesas de adaptação e de exploração, aquelas praticadas de 

forma inconsciente, referentes à submissão, aos desejos de produção da 

organização, em que o trabalhador se sujeita a comportamentos involuntários para 

atender à prestação de serviço adequada (OLIVEIRA; MENDES, 2014), a empresa 

investigada acaba exigindo do profissional investimento físico e mental, para além 

do seu desejo e capacidade, podendo levar a um comportamento neurótico. Ao usar 

as estratégias de adaptação, os trabalhadores mostraram-se negar as configurações 

de sofrimento, mantendo-se produtivos, ou seja, ao mesmo tempo em que utilizam 

as estratégias de defesa, se deixam ludibriar pelo trabalho, e isso os fazem trabalhar 

ainda mais (DEJOURS, 1999; MENDES, 2007). Muitas vezes as estratégias 

acabaram não modificando a realidade, mas sim a percepção dos trabalhadores 

sobre o contexto em que ele vive (LANCEMAN, 2003). 

Na maior parte dos casos, os entrevistados mostraram-se inconscientes ao 

manterem os padrões de trabalho exigidos, direcionam seus modos de pensar, agir 

e sentir para atender aos desejos da excelência no atendimento. O sujeito nega o 

sofrimento, adaptando-se a ele, colocando os problemas da organização como 

prioritários aos deles próprios. “(...) você aprende a escutar o hóspede antes de você 

mesmo” (ENTREVISTADO I). Esse fato pode ser percebido pela interiorização e 

naturalização das vivências de sofrimento, isolamento, aceitação, alienação 

(MENDES, 2007). 

Ainda segundo Dejours (2004), as defesas são estritamente mentais e 

normalmente não modificam a realidade, mas possibilitam aos trabalhadores saírem 

da posição de vítimas passivas para a posição de agentes ativos, dando assim a 

sensação de um certo controle sobre as pressões do dia a dia. Do mesmo modo, 

alienação também foi encontrada, constituindo-se em uma pseudotolerância do 

indivíduo face à organização do trabalho, que em muitos momentos encontra-se em 

clara discrepância com seus anseios, necessidades e saúde (DEJOURS, 1999; 

MENDES, 2007).  

Os funcionários, certas vezes, mostraram confundir seus próprios objetivos 

com as metas organizacionais, esforçando-se ao máximo para alcançá-las, 

condicionando-se a uma servidão voluntária, à fadiga e ao esgotamento físico e 

mental. Esse esgotamento e a rotina intensa levam os trabalhadores a utilizarem de 

alguns privilégios da cultura organizacional, aparentemente, como estratégias 
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defensivas. Por meio da vida agitada, festas, contato íntimo com os hóspedes e 

colegas e até o consumo exagerado de bebidas alcoólicas.  

Por fim, foram encontrados diversos relatos que não consideravam o 

trabalho como algo longevo. Alguns entrevistados mostraram que o trabalho era algo 

passageiro, afinal “como eu poderia ter filhos ou criar uma família ali dentro?” 

(ENTREVISTADO C). Então a estratégia máxima de defesa pode ser considerado o 

pedido de demissão para os ex-funcionários, ainda assim, todos os entrevistados 

que ainda tem vínculo com a empresa, contaram que já pensaram em pedir 

demissão. 

 5.2.4 Do Sofrimento ao Prazer: Uma Síntese Analítica 

Acredita-se que este estudo tenha contribuído para reforçar a compreensão 

sobre a importância dos espaços de cooperação e de discussão, na manutenção da 

saúde mental dos trabalhadores. Por meio deles, encontram-se destinos para o 

sofrimento e o prazer vivenciado. A realização das entrevistas abertas possibilitou 

aos participantes colocar em análise situações de trabalho, mesmo as consideradas 

normais. Ao mesmo tempo em que valorizou o espaço de fala do trabalhador, 

permitiu a expressão de sua singularidade.  

É interessante voltar à última questão do roteiro de entrevistas, quando foi 

questionado aos ex-funcionários os sentimentos e impressões vivenciadas após o 

desligamento da empresa. Os relatos foram extremamente relevantes, pois todos 

disseram que não foi um processo fácil sair daquela realidade “(...) uma mistura de 

alívio e tristeza” (ENTREVISTADO A). Ao mesmo tempo em que era sentido alívio 

pelo fim das prescrições, rotinas intensas e a falta de privacidade, os ex-funcionários 

declaram que sentem falta daquela rotina. As falas expressam que o mundo fora da 

empresa parece monótono, chato, com mais preocupações em comparação ao 

cotidiano do resort. Em geral, as falas demonstram um sentimento de saudosismo, 

transparecendo, mais uma vez, que o trabalho foi também uma fase de sentimentos 

positivos e felicidades, mas grande parte dos entrevistados tomaram a decisão de 

sair, pois não consideravam a organização segura para o crescimento pessoal a 

longo prazo.   

Assim como o início do vínculo com a organização causa estranhamento e 

encantamento, a saída demonstrou impactar psicologicamente os indivíduos. Por 

isso, alguns entrevistados não descartam a possibilidade de voltar a trabalhar para 
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empresa, comprovando as análises feitas no presente capítulo, de que é uma 

experiência muito interessante, mas com o tempo causa desgaste físico e mental. 

Em meio de muitos exemplos que evidenciam o sofrimento, é interessante perceber 

o sentimento de saudade, isso aponta que a realidade do trabalho confunde as 

vivências de prazer e sofrimento (DEJOURS, 1999). Sendo assim, a organização 

estudada, apesar das muitas características peculiares, não está fora do contexto 

administrativo toyotista e objetivo das demais empresas que buscam a excelência no 

atendimento e o lucro.  

É notório que a produtividade da empresa pesquisada é suportada pelos 

trabalhadores, por meio de um envolvimento psicológico, sentimental e moral, que 

ocorre nos empregados, muitas vezes de forma sutil (ANTUNES, 2001; JOST, 

2014). Dessa maneira, os modos de controle que são percebidos no taylorismo e 

fordismo, estão presentes na gestão do resort, porém mais sutis, implícitos, 

minuciosos e muito mais flexíveis, corroborando com as características do toyotismo.  

A gestão de pessoas moderna mantém o discurso de que o trabalhador deve 

apresentar comportamentos padrões e ideais para produção, sem falhas ou erros. 

Exigindo do sujeito uma postura de “super-humano” impossível de ser alcançada 

(GAULEJAC, 2007; FARIA; MENEGETTI, 2007). Foi percebido que o trabalhador 

deve planejar, organizar e controlar suas ações para que se minimizem os erros, 

mas o sofrimento, que é desenvolvido também na filosofia da extinção das falhas, 

afeta o seu bem estar e a sua capacidade em desenvolver um bom trabalho 

(DEJOURS, 2005).  

Voltando aos estudos apresentados na última seção do Capítulo 3, que 

investigou o dia a dia, o bem estar, o sofrimento e o prazer dos trabalhadores em 

outras redes hoteleiras, é evidente que o medo do desemprego caracteriza a 

correlação das pressões causadoras de sofrimento no setor hoteleiro, mas isso não 

é uma característica que se apresentou relevante na rede de resorts pesquisada. 

Entretanto, as relações de trabalho tanto na empresa, como no setor hoteleiro em 

geral, se apresentam com pouca abertura para a participação dos trabalhadores na 

modificação das prescrições, confirmando a análise dos outros trabalhos. É 

interessante notar também que, de modo geral, as redes hoteleiras costumam 

valorizar os funcionários com mais tempo de vínculo e promover o crescimento 

profissional dentro da organização. Dando espaço ao reconhecimento e a 
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construção de um plano de carreira, mesmo para os indivíduos que iniciaram o 

vínculo em posições hierárquicas mais baixas.  

Outro fator que a presente pesquisa harmonizou com os demais estudos em 

redes hoteleiras, são as vivências no ambiente de trabalho. Principalmente, as 

estratégias defensivas articuladas no enfrentamento em relação ao sofrimento e a 

identificação das condições geradoras de desgaste psíquico para os trabalhadores. 

Mas, o paradoxo em que apenas o hóspede tem direito ao bem estar em razão das 

vivências de mal estar que os sujeitos enfrentam, não foi claramente evidenciada, já 

que os entrevistados declaram sentirem-se em casa, fazerem parte daquele 

ambiente e principalmente serem responsáveis pela felicidade dos hóspedes de 

forma voluntariosa, como um anfitrião faz em seu lar. 

Essa análise, portanto, gera outro questionamento que não foi respondido 

por esta pesquisa. Em relação à hospitalidade, será que os funcionários realmente 

são voluntariosos ou são persuadidos pela a empresa a se sentirem em casa, para 

assim, serem bons anfitriões? Talvez as duas suposições ocorram, e possam ser 

investigadas por uma outra perspectiva em um outro momento, mas por enquanto, 

pode-se afirmar que os objetivos de vida dos entrevistados estão diretamente 

vinculados aos sentidos que eles atribuem ao trabalho e a sua satisfação. 

 Por outro lado, o trabalho é considerado intenso e compromete o equilíbrio 

entre trabalho e vida pessoal, além disso, os salários não condizem com as 

exigências de disponibilidade e de dedicação à empresa, nem com os objetivos de 

vida almejados, causando muitas vezes, insatisfação, bem como apresentado nas 

demais pesquisas realizadas em hotéis. Contudo, o coletivo de entrevistas, não 

manifestou o salário como fator relevante na manifestação do sofrimento, o que 

pode ser explicado pelo perfil jovem, recém graduado e que, em grande parte, não 

pretendem seguir a carreira por longos anos dentro dos resorts. 

Pode-se perceber que, na maioria das análises realizadas, os autores 

convergem que os estabelecimentos hoteleiros têm a possibilidade de melhorar as 

condições de seus funcionários, principalmente nos aspectos que consideram 

atividades rigidamente divididas: pelo ritmo de trabalho estabelecido, privilegiando 

as necessidades dos clientes em detrimento da saúde dos trabalhadores 

(HERNANDES, 2008; PADILHA, 2011; SILVA, 2016). Por outro lado, divergindo dos 

demais trabalhadores hoteleiros, as entrevistas desta dissertação demonstram que o 

significado e o sentido das tarefas são voltadas para realizações e aspirações 
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pessoais, e não predominantemente para o suprimento de necessidades materiais 

de cada trabalhador. 

A causa do desequilíbrio pessoal não se encontra apenas numa esfera 

individual, visto que há relação direta com a dimensão de dentro e fora da 

organização, considerando principalmente, a esfera social. No caso da rede de 

resorts investigada, tais dimensões se aplicam de forma muito mais intensa dentro 

da empresa, isso indica a necessidade de uma gestão de pessoas mais atenta as 

características de cada indivíduo (DEJOURS, 2004; MENDES, 1996). Por isso, tais 

resultados demonstraram a relevância desta dissertação para solidificação da 

abordagem da Psicodinâmica do Trabalho e a contribuição para possíveis 

intervenções no campo de pesquisa, visando minimizar as vivências de sofrimento e 

ampliar as de prazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação objetivou-se analisar as vivências de prazer e sofrimento 

dos funcionários que trabalhavam e estão trabalhando na rede de resorts 

investigada. Para cumprir e corroborar com a proposta do objetivo geral, foi preciso:  

(a) Caracterizar a organização do trabalho pelo olhar dos seus 
funcionários; 

 
(b) Identificar as vivências prazer e sofrimento no trabalho;  

 
(c) Analisar as estratégias de defesa frente ao sofrimento identificado; 

 
(d) Discutir criticamente as experiências e vivências assimiladas, 

baseando-se nas teorias da Psicodinâmica do Trabalho;  

A partir dos estudos realizados para atingir os objetivos propostos, pôde-se 

verificar que adotando a teoria da Psicodinâmica do Trabalho, postuladas por 

Cristophe Dejours, foi possível construir uma estrutura teórico-metodológica para 

basear diversas reflexões, e, ao mesmo tempo, esta abordagem permitiu avançar e 

trazer novas contribuições para os estudos científicos sobre o prazer e sofrimento 

dos trabalhadores nas organizações, principalmente nos empreendimentos 

hoteleiros. 

Referente aos objetivos específicos, criados para atingir o objetivo central da 

pesquisa, convém indicar que o primeiro – caracterizar a organização do trabalho 

pelo olhar dos seus funcionários – foi cumprido após ser feita a análise de diversos 

trabalhos científicos que abordam o tema dos efeitos das organizações sobre os 

trabalhadores. Além disso, a pré-pesquisa e as entrevistas contribuíram com a 

construção da contextualização do objeto, uma vez que essas investigações 

revelaram diversas informações que ajudaram na compreensão da cultura 

organizacional e da rotina dos seus funcionários.  

Para atingir o segundo objetivo específico – identificar as vivências de prazer 

e sofrimento no trabalho – foi necessário investigar a dinâmica no interior da 

empresa investigada enquanto provedora de intensas experiências. Nessa 

perspectiva, foi possível entender as relações de poder, controle e as contradições 

geradoras de sofrimento, bem como as manifestações de inteligência prática, 

reconhecimento e prazer, ocorridas nas unidades de resort.  
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A parte empírica da pesquisa revelou, por exemplo, que o prazer e o 

sofrimento podem coexistir, principalmente porque, a dinâmica da organização 

parece ter duas diferentes características que afetam, de maneira positiva e 

negativa, os funcionários. A primeira se configura pelo relacionamento próximo entre 

os próprios funcionários e os clientes. A segunda é pela razão de todos os 

trabalhadores terem que residir dentro dos resorts. Essas características são 

narradas como marcantes, quanto ao aparecimento de vivências de prazer e 

sofrimento, pois são dependentes das individualidades, experiências e o tempo em 

que cada sujeito atua na empresa. 

O penúltimo objetivo específico – analisar as estratégias de defesa frente ao 

sofrimento identificado – foi completado a partir da análise dos dados coletados no 

trabalho de campo. Os resultados obtidos indicaram diversos mecanismos de defesa 

criados pelos funcionários, mas foi observado que alguns mecanismos não 

conseguem ser eficazes a ponto de perdurarem por um longo período, indicando 

uma das razões do alto índice de turnover que a empresa enfrenta. Por outro lado, 

outras estratégias de defesa mostraram-se eficientes no enfrentamento das 

dificuldades encontradas e na rotina intensa desses trabalhadores. 

Destaca-se como ponto relevante a particular rotina dos trabalhadores. A 

fala dos entrevistados revela que o dia a dia no interior dos resorts pode ressaltar o 

desenvolvimento da inteligência prática, reconhecimento e, portanto, de prazer. 

Contudo, em certas situações, essa dinâmica revelou-se também cansativa, por 

diminuir a privacidade dos trabalhadores, desenvolver disposições da vigilância 

contínua e do empoderamento da organização. 

Por fim, para cumprir com o último objetivo – discutir criticamente as 

experiências e vivências assimiladas, baseando-se nas teorias da Psicodinâmica do 

Trabalho – foi necessário o aprofundamento nos estudos das noções de Dejours e 

as configurações da gestão de pessoas atualmente, presentes no referencial teórico 

(capítulos 2 e 3). 

Orientada pelo o que fora estabelecido nos capítulos 2 e 3, a pesquisa de 

campo revelou que a técnica de análise dos núcleos de sentidos, resgatando as 

falas dos entrevistados, pode contribuir como uma abordagem teórico-metodológica 

consistente para os estudos dos efeitos do trabalho sobre as vivências de prazer e 

sofrimento dos indivíduos. A partir das noções preconizadas por Ana Magnólia 

Mendes, foi possível articular diversas ponderações que, provavelmente, só foram 
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possíveis devido a pesquisa de campo ter seguido a abordagem qualitativa, 

beneficiando o entendimento da subjetividade do trabalhador. 

A partir das entrevistas individuais, é importante ressaltar uma maior 

liberdade na fala dos ex-funcionários, provavelmente devido ao não 

comprometimento com a organização. Entretanto, as entrevistas com os ainda 

funcionários da empresa, foram extremamente relevantes, pois demonstraram os 

sentimentos e vivências que aconteceram recentes ou simultâneos ao espaço das 

falas, tornando os relatos mais claros e objetivos.  

O estudo possui algumas limitações que devem ser mencionadas. Uma 

delas é a interpretação da subjetividade dos trabalhadores, principalmente, no que 

se refere a identificação e até diferenciação das vivências, que em determinados 

momentos podem ser de prazer ou sofrimento, e em outros, de prazer e sofrimento. 

Outra limitação é a realização das entrevistas por Skype, requeridas por razão dos 

entrevistados residirem em outras cidades ou países de onde foi construída esta 

dissertação. Podendo afetar algumas percepções do autor, quanto as falas dos 

entrevistados. 

Revela-se também como limitação, a não possibilidade de fazer um estudo 

aprofundado sobre o sujeito na teoria psicanalítica, componente teórico da 

Psicodinâmica do Trabalho. Esse tipo de estudo daria maior segurança para abordar 

questões sobre patologias, fazendo-se necessário um profissional da área clínica da 

Psicologia para analisar mais profundamente a psique dos trabalhadores e possíveis 

doenças oriundas do trabalho. 

Identificando e discutindo as condições de trabalho estabelecidas pela 

organização investigada aos seus funcionários, esta dissertação forneceu material 

para a própria rede de resorts, promover estratégias que possam minimizar os 

possíveis quadros de sofrimento e potencializar os prováveis casos de prazer, como 

um diferencial na qualidade de vida dos trabalhadores. Como os sujeitos 

pesquisados deixaram clara a distância do setor de recursos humanos da empresa, 

sugere-se um olhar mais atento a mudanças que possam atingir as necessidades 

dos funcionários. 

Do ponto de vista prático, a pesquisa também poderá convir como indicador 

para outros empreendimentos hoteleiros, no que diz respeito aos processos 

relacionados à gestão de pessoas, para que os mesmos possam ser mais atentos 
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as necessidades dos funcionários e, consequentemente, aperfeiçoando a qualidade 

do serviço prestado.  

Concluindo este estudo, sugere-se que nas práticas de gestão de pessoas 

seja dada uma maior ênfase não ao discurso da participação dos funcionários, mas 

à abertura aos espaços de discussão do trabalho que permitam aos trabalhadores 

revelarem seus sofrimentos e compartilhar, além de experiências, situações de 

angústia. De forma a permitir um ambiente cooperativo e de reconhecimento, 

permitindo que o tripé composto pelo espaço de discussão, pela cooperação e pelo 

reconhecimento possa ser gerador de um processo de elaboração da organização 

do trabalho.  

Por fim, sugere-se que os efeitos do trabalho sobre os indivíduos continuem 

sendo pesquisados por meio de diferentes abordagens teórico-metodológicas e 

utilizando outras redes hoteleiras, pois assim novos dados e resultados podem surgir 

desta discussão. Acredita-se que esta temática ainda apresenta diversas questões 

que precisam ser elucidadas e, por este motivo, espera-se que outros pesquisadores 

de turismo e demais áreas do conhecimento, desenvolvam novos estudos sobre os 

trabalhadores hoteleiros. 
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APÊNDICE A 
 
 
 
Identificação e ambientação: 
 

1) Nome: 
 

2) Idade e escolaridade: 
 

3) Qual a sua função? Descreva brevemente quais atividades desempenha no 
seu dia a dia. 

 
4) Quanto tempo trabalhou ou trabalha para a empresa? 

 
5) Por que optou por trabalhar nesta empresa?  

 
6) Qual era sua expectativa com esse trabalho? 

 

 
Trabalho prescrito x trabalho real – A rotina de trabalho: 
 

7) Descreva seu ambiente de trabalho? Como é a relação entre colegas e 

superiores? 

8) Como é sua relação com os clientes (hóspedes), você se sente natural 
fazendo contato com o hóspede? E o contato mais intimo? acha positivo? 
Comente. 
 

9) Quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar nesta empresa? 

 
10)  Você acredita que pode ser você mesmo no seu trabalho? 

11)  Você acha que possui liberdade ou autonomia no seu trabalho? 

12)  Você acha que o que passam no processo seletivo e nos treinamentos é o 

que realmente acontece no dia a dia? 

 
Prazer e Sofrimento:  
 
 

13)  O que mudou na sua vida após ingressar neste trabalho? 

14)  Você se sente reconhecido? De que forma a empresa recompensa seus bons 

desempenhos?  

15)  As tarefas que você realiza te trazem algum significado? 

16)  O que te motiva e o que te desmotiva nesse trabalho? 
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17)  Você se sente esgotado fisicamente e/ou psicologicamente? Já enfrentou 

algum problema em razão disso?  

18)  Já teve alguma frustração trabalhando nesta empresa? Se sim, relate. 

 

Sofrimento e defesas:  

19)  Você consegue adaptar seu trabalho às suas necessidades e sua vida 

pessoal? Como é isso no seu dia-a-dia? 

20)  Como você enfrenta as dificuldades presentes no seu trabalho?  
 

21)  Você mudaria alguma coisa no seu trabalho? Se sim, o que?  

22)  Como foi sair da empresa? Você sentiu falta daquela vida? Como foi isso? ou 

(você já pensou em sair da empresa? Explique o motivo...) 

 

23)  Há mais alguma coisa que você queira falar? 

 


