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A atividade gerencial se consolida, ao longo dos anos, de forma central nas 

organizações de trabalho. Estudos sobre as atividades dos gestores e as emoções 

associadas a elas ajudam a compreender os variados fenômenos do contexto 

organizacional e do trabalho. O objetivo deste estudo foi identificar emoções positivas e 

negativas vivenciadas na atividade de gestão. A vivência da situação no ambiente de 

trabalho, o sexo do gestor, o segmento e a intensidade emocional foram as principais 

variáveis do estudo, do qual participaram 153 pessoas com experiência na atividade, 

pertencentes a diferentes setores da economia nos estados da Bahia e de Sergipe. Os 

resultados não divergiram percentualmente quanto ao sexo, segmento e setor, quando 

associados à modulação e à intensidade emocional. Nas análises de correlação e 

associação, foram encontradas médias semelhantes, o que permite discutir que a 

vivência da situação é uma variável importante no estudo, já que quase a metade das 

situações apresentadas não foi vivenciada pelos gestores. Desse modo, a não vivência 

dessas situações pode ter implicado a escolha de uma modulação emocional e uma 

intensidade para elas. Infere-se que, apesar do rigor metodológico na construção do 

questionário, as situações organizacionais criadas reproduzem especificidades que não 

foram reconhecidas pelos gestores, ou seja, as situações, por serem bastante específicas, 

não são vivenciadas por eles em suas realidades organizacionais. Isso implica a 

elaboração de um questionário que apresente situações mais genéricas, permitindo o seu  

reconhecimento pelos gestores e, consequentemente, gerando associações que 

evidenciem diferenças significativas quanto a sexo, segmento, modulação emocional e 

intensidades. Na prática da atividade de gestão, configuram-se dilemas específicos, 

como, por exemplo, a hipersolicitação. Afinal de contas será que os gerentes sabem o 

que fazem? E como emocionalmente lidam com isso? O estudo mostra que, quanto à 

vivência das emoções na atividade gerencial, as negativas procuram ser inibidas e as 

positivas exaltadas, já que os gestores reproduzem a lógica e a instrumentalidade 

organizacional. A emoção positiva mais escolhida pelos gestores foi a “carinha” de 

satisfeito, e a emoção negativa foi a “carinha” de decepcionado. As emoções negativas 

puderam ser mais bem exploradas nas questões abertas, nas quais os gerentes 

escreveram livremente sobre os afetos que mais os incomodam na atividade. Apesar de 

o estudo não evidenciar diferenças significativas entre as variáveis, é notória a 

necessidade de trabalho emocional na atividade de gestão. A revisão de literatura e a 

análise dos resultados apontam para o caráter estratégico que a gestão intermediária 
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assume nas organizações, inclusive quanto aos aspectos emocionais. Tal fato torna 

pertinente e relevante a discussão sobre quais são as principais emoções positivas e 

negativas vivenciadas na atividade de gestão e como são incorporadas na dinâmica 

organizacional. 

Palavras-chave: emoção e afetos em contextos de trabalho; atividade de gestão; 

emoções positivas e negativas. 
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The management function has been strengthened over the years, so central in work 

organizations. Studies on the activities of managers and the emotions associated with 

them help to understand the varied phenomena of organizational context and work. The 

aim of this study is to identify positive and negative emotions experienced in the role of 

management. Familiarity with the situation in the workplace, the gender of the manager, 

the segment and emotional intensity were the main variables of the study that enrolled 

153 people with experience in management role, belonging to different sectors of the 

economy of the states of Bahia and Sergipe. The results did not diverge in percentage 

respect to gender, industry segment and, when combined modulation and emotional 

intensity. In the analysis of correlation and association of these variables were found 

similar means. What also has shown that familiarity with the situation is a variable that 

should be taken into account in future research, since much of the sample considered the 

unfamiliar situations. Thus, to study the exercise management function within the 

organizational context seems to be common characteristics when related to emotional 

demands. This complexity makes quoting and / or conditions associated demarcate the 

management function, is not an easy task and result in a two-way street: one multiple 

possibilities of action, and secondly, the specificities of management activities in 

different fields. In practice, perhaps, the function intermediate managerial dilemmas 

refer to more general and specific to the function that constitute homogenous demands 

independent segment, gender and sector. After all is that managers know what they do? 

And how emotionally deal with this? As the experience of emotions in a management 

function, seeking to be inhibited the negative and the positive exalted since managers 

reproduce the logic and the organizational instrumentality more positive emotion 

chosen by the managers of the sample was satisfaction, more negative emotion was 

chosen disappointment. Negative emotions might be better explored in the open 

questions, in which managers have written about what most bothered them in the 

managerial function. Although the study did not show significant different between the 

context variables of the sample, it is clear the need for emotional work in managerial 

function. Different studies point out the strategic character of the intermediate 

administrative organizations in the various relationships that take these contexts, 

including in relation to emotional aspects. Yet the phenomenon emotional and managers 

are far more studies from rational concepts as in the case of emotional intelligence  
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Esta dissertação discute emoções positivas e negativas na atividade de gestão e 

está inserida na linha de pesquisa “Indivíduo e Trabalho: Processos Micro-

organizacionais” do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado – da 

Universidade Federal da Bahia. Ademais, ela complementa uma sequência de estudos 

que exploram a temática das emoções, no contexto organizacional e do trabalho, do 

Grupo de Pesquisa Emoções, Sentimentos e Afetos em Contextos de Trabalho do 

Instituto de Psicologia.  

A escolha do tema se deve à experiência de exercer a atividade de gerente em 

uma grande empresa de varejo. Talvez a formação em Psicologia, tenha despertado o 

olhar para a necessidade constante de trabalho emocional que a atividade exigia. Apesar 

de investir em módulos de treinamentos voltados para processos organizacionais 

racionais, a empresa supracitada não focava as demandas emocionais emergentes na 

atividade de gestão que, direta ou indiretamente, influenciavam a rotina de trabalho.  

 Dessa maneira, a experiência profissional despertou interesse no estudo da 

temática das emoções e afetos em contextos organizacionais e de trabalho, sobretudo na 

atividade do gestor intermediário. Ao mapear a literatura do estudo das emoções 

relacionadas ao mundo do trabalho, percebeu-se que há escassez e limitações na 

literatura nacional, apesar dos avanços em estudos sobre comportamento organizacional 

ampliarem o espaço ocupado pelo tema e popularizarem termos como inteligência 

emocional, trabalho emocional e regulação emocional.  

 A escassez se configura, contraditoriamente, pela abundância com que o tema é 

abordado: os trabalhos assumem a importância da temática, mas não avançam em 

discussões e em estudos longitudinais. As limitações advêm da característica 

excessivamente descritiva dos estudos e da falta de pesquisas preditivas que tenham 

como objetivo gerar inovação na área. 

 Além disso, os estudos nacionais enfatizam os aspectos cognitivos da conduta 

humana no trabalho (Beyer e Niño, 2001; Fineman, 2001a; Borges-Andrade e Meira, 

2003; Trocólli e Tamayo, 2004; Goveia, 2008), já que, desde a década de 1970, os 

estudos do comportamento humano nas organizações têm a cognição como principal 

interesse (Fineman, 2001). Esses estudos quase sempre não evidenciam aspectos 

relacionados à dimensão social, principalmente aqueles relacionados ao microcontexto 
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no qual esses indivíduos estão inseridos e que são importantes na maneira como os 

indivíduos expressam emoções.   

 Os estudos da literatura internacional apontam diferentes perspectivas no estudo 

das emoções relacionadas ao contexto de trabalho. Os estudos internacionais variam de 

perspectivas biológicas até perspectivas socioculturais (Scherer, 1999; Mesquita, 2003; 

Parkinson, Fischer, & Manstead, 2005; Saarni, 2004;). Essas diferentes perspectivas 

teóricas são importantes na consideração do fenômeno da emoção e, sem dúvida, trazem 

diferentes contribuições.    

 Os pesquisadores, em seus estudos, resumidamente, questionam o papel das 

emoções no dia a dia, como um aspecto da evolução da espécie humana e se indagam 

sobre a influência das emoções em processos cognitivos, o processamento das emoções 

e as estruturas cerebrais envolvidas. Assim, para a apreensão da temática proposta neste 

estudo – Emoções positivas e negativas na atividade de gestão –, foi realizado um 

mapeamento da literatura pertinente ao estudo das emoções sob uma perspectiva 

integrada, ou seja, que contempla as diferentes abordagens teóricas e os diferentes 

processos envolvidos nos diferentes contextos.  

 Para demarcar o tema e a discussão deste trabalho, enfatizou-se a abordagem 

social do estudo das emoções, sobretudo na perspectiva culturalista e construtivista, o 

trabalho emocional e a atividade de gestão, conforme o mapeamento de literatura do 

estudo das emoções (ver anexo A).  

 O mapeamento de literatura evidenciou que, nas discussões atuais, admitem-se 

as emoções como adaptações bem projetadas, ou seja, passíveis de auto e 

heterogerenciamento, que atuam em harmonia com o intelecto, sendo indispensáveis ao 

funcionamento da mente (Pinker, 1999).  

 Desse modo, assumir que as emoções podem estar implicadas na racionalidade 

das organizações significa redimensionar relações entre emoção e razão para além da 

condição de antagonismo. Na gestão intermediária, existe uma avalanche de atividades  

decorrentes de mudanças organizacionais, econômicas, políticas e sociais. É nesse 

contexto que surge a centralidade da função do gerente, o qual atua como produtor e 

reprodutor das diversas racionalidades do mundo organizacional (Davel & Melo, 2005).  
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 Assim, o espaço gerencial se consolidou, dentro do contexto das organizações, 

como um aspecto importante da organização do trabalho e da sociedade nos últimos 100 

anos. Por isso, acredita-se que seja fundamental para o gestor o gerenciamento das 

próprias emoções bem como as emoções de suas equipes de trabalho.   

Vale ressaltar que, nas organizações, além das competências advindas da função 

do gestor, existem atribuições, nos papéis do trabalho, que caracterizam especificamente 

a atividade de gerenciamento, mais precisamente a função de gerente, uma identidade 

profissional flutuante. Já que, para o gestor, é dado o papel da liderança, seriedade e 

responsabilidade, o gerente deve ter clareza quanto à missão e aos valores da 

organização, além de visão sistêmica e competência técnica.  

É através das singularidades e transformações presentes no trabalho dos gerentes 

– que compreendem tanto um culto ao mundo da empresa como uma dinâmica 

organizacional, evidenciando possíveis demandas emocionais do contexto, atreladas a 

processos sociais e culturais – que se pretende entender a complexidade dos objetos de 

estudo – emoções e atividade de gestão – aqui propostos.  

Assim, a emoção é uma dimensão do estudo que envolve a esfera do trabalho e a 

atividade do gestor no contexto organizacional. Acredita-se que, nesse contexto, o 

conceito de trabalho emocional pode ser aplicado, pois existem demandas emocionais 

que influenciam a rotina de trabalho da função gerencial. 

 Além disso, esse conceito pode permitir a compreensão do trabalho dos 

gestores, quando se leva em conta o esforço para garantir o êxito no desempenho das 

atividades, considerando que o manejo da expressão emocional, a mudança de 

intensidade e a qualidade de estados afetivos internos podem ser utilizados para 

melhorar o ajustamento pessoal às demandas do mundo do trabalho. É com base nesses 

argumentos que o estudo do trabalho emocional com gestores se justifica, com ênfase 

nas abordagens sociais das emoções, sobretudo a culturalista e a do construtivismo 

social.  

Essas abordagens apresentam aspectos relevantes para a compreensão do 

trabalho emocional inerente à função do gestor nas organizações, pois elas consideram 

os aspectos do micro contexto social, incluindo as relações de status e poder dentro do 
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contexto de trabalho (Kemper, 1978, 2000), as relações humanas nos grupos e seus 

aspectos simbólicos. A fim de elucidar a relação entre gestão e emoção, esta dissertação 

busca apresentar o estudo das emoções, considerando as múltiplas possibilidades de 

apreensão do fenômeno.  

 Para isso, a dissertação foi organizada da seguinte maneira. O primeiro capítulo 

apresenta as principais discussões a respeito do fenômeno das emoções, fazendo relação 

com o contexto do trabalho e apresentando o conceito de trabalho emocional e os 

demais correlatos. O segundo capítulo caracteriza a função do gestor, discutindo essa 

função nas organizações, sob o ponto de vista do trabalho emocional.  

A delimitação do objeto de estudo é abordada no terceiro capítulo. No quarto, é 

apresentado o método, com detalhamento da técnica de investigação utilizada e do 

contexto de investigação. No quinto capítulo, são realizadas a apresentação e a 

discussão dos resultados obtidos. Por fim, no sexto capítulo, as considerações finais são 

apresentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Emoções – demarcações conceituais  
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Este capítulo discorre sobre aspectos considerados importantes para a 

compreensão do fenômeno a ser investigado – emoções positivas e negativas na 

atividade de gestão. Primeiramente, o conceito de emoção e sua diferenciação de outros 

estados afetivos serão apresentados, bem como conceitos e abordagens dos fenômenos 

emocionais, enfatizando-se a perspectiva sociológica.   

 Na sequência, serão apresentadas as perspectivas de estudo das emoções e 

afetos no contexto organizacional. Para tanto, o conceito de trabalho emocional será 

apresentado e inter-relacionado aos conceitos de regulação emocional e de inteligência 

emocional. Por fim, serão problematizadas as concepções abordadas e as definições 

correntes de trabalho emocional, bem como as regras de expressão emocional e das 

estratégias de autogerenciamento de estados afetivos.  

1.1 Emoções e estados afetivos: concepções e definições  

É fato que não se pode pensar na existência humana sem a presença das 

emoções. Nos diferentes contextos do dia a dia, em casa ou no trabalho, nas diversas 

relações interpessoais que se estabelecem, existem situações nas quais são despertadas 

reações emocionais. 

Apesar disso, muitas vezes, a existência e a importância de fenômenos 

emocionais são despercebidas. Isso ocorre porque, para situações emocionais, são dadas 

repostas genéricas, e o automatismo do cotidiano faz com que as pessoas não se 

preocupem com as características das emoções despertadas em uma dada situação. 

Dito de outro modo, no cotidiano, não existe uma preocupação em relação à 

tipologia da emoção, ou ao fato de essa emoção ser algo que se dá a priori, ou a 

posteriori de algum processo cognitivo. Até porque, se as pessoas comumente 

estivessem preocupadas com as demarcações supracitadas, perderiam tempo na análise 

dos processos emocionais, ao invés de vivenciarem, experimentarem o fenômeno. 

Assim, para as vivencias emocionais pessoais, a importância dada a esses afetos 

diz respeito à subjetividade dos indivíduos envolvidos. Por isso, torna difícil definir, 

classificar e caracterizar as emoções, como também diferenciá-las de sentimentos e de 

outros estados afetivos, sobretudo no contexto de trabalho. É no campo de estudo 

científico que deve ser ressaltada a importância dos aspectos conceituais e 
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metodológicos no estudo das emoções, sob a perspectiva de uma abordagem integrada, 

devido à complexidade do fenômeno.  

Existem diferentes tipos de questionamentos que são pertinentes na medida em 

que resultam em discussões que norteiam diferentes estudos. Foram alguns desses 

questionamentos geraram, nos últimos anos, inúmeros trabalhos que tentam distinguir 

as emoções de conceitos correlatos como afetos, sentimentos, humores e 

temperamentos. Mesmo assim, os autores ainda não estão plenamente de acordo sobre 

uma definição consensual de emoção. 

Além disso, no contexto atual, existe um novo foco de estudo sobre as forças e 

as potencialidades humanas, o que significa uma mudança de interesses, antes 

concentrados apenas em emoções negativas, como a raiva e a tristeza, e agora voltados 

para pesquisas interessadas em emoções positivas, como a alegria e o amor. Esse novo 

foco no estudo das emoções positivas, segundo Diener (2000), não envolve um reparo 

de algo que estaria quebrado, mas representa um interesse pelo que há de melhor em 

cada indivíduo.  

 Desse modo, a respeito da demarcação conceitual, o estudo das emoções, no 

momento atual, constitui uma árdua tarefa para os estudiosos da temática. 

Primeiramente, no que diz respeito à distinção entre emoção e cognição; 

posteriormente, na diferenciação entre as emoções e outros estados afetivos, como 

sentimentos, paixões, humores e temperamentos. Torna-se difícil definir os limites que 

separam emoções distintas, devido ao caráter de ambivalência emergente nas situações 

diversas. 

A filosofia considerava os aspectos emocionais no âmbito da ação moral 

(Calhoun & Solomon, 1984; Roberts, 2003), e os cientistas apoiavam suas investigações 

e teorias em bases fortemente biológicas (Cannon, 1927; Darwin, 1872; James, 1884). 

Porém, nas últimas décadas, verifica-se um notável avanço no conhecimento das 

emoções e suas relações com a cognição (Bless, 2006; Davidson, Scherer & Goldsmith, 

2003; Ledoux, 1998; Lewis & Haviland-Jones, 2004; Phelps, 2006).  

Esses estudos também reafirmam que as emoções são fundamentais na regulação 

das interações sociais (Barbalet, 2002; Burkitt, 2002; Parkinson, Fischer & Manstead, 

2005; Oatley, Keltner & Jenkins, 2007; Payne & Cooper, 2001; Turner & Stets, 2005) e 

das relações de trabalho (Brief & Weiss, 2002; Briner, 1999; Fineman, 1993; Grandey, 
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2000; Härtel, Zerbe & Ashkanasy, 2004; Hochschild, 1979; Pekrun & Frese, 1992; 

Totterdell & Holman, 2003).  Outros estudos têm apontado que as expressões 

emocionais faciais cumprem um papel fundamental no desenvolvimento e na regulação 

das relações humanas (Algoe, Buswell & Delamater, 2000; Ekman, 1999, Forgas & 

George, 2001, Johnstone & Scherer, 2004), em especial nas interações de trabalho.  

Os afetos são importantes na vida do ser humano e apresentam quatro principais 

funções: sobrevivência da espécie, construção histórica, aprendizagem e ajustamento 

social, expressão da subjetividade e da individualidade. Os estados afetivos ajudam a 

identificar o perigo, a expressar e informar estados internos, a comunicar o impacto 

verbal, não verbal e comportamental dos eventos nas pessoas, bem como orientar as 

ações em relação aos outros, a nós mesmos e ao ambiente circundante (Gondim & 

Siqueira, 2004).  

Autores como Callahan & McCollum (2002) consideram que as emoções 

manifestam-se em todas as atividades humanas e são inseparáveis delas, ajudando na 

escolha de decisões quando se está diante de um impasse e quando se tem de tomar 

providências relevantes – na experimentação da dor causada por uma perda, na 

necessidade de não perder as expectativas, na ligação com um companheiro e na 

formação de uma família (Goleman, 1995).  

De fato, como já foi apontado no início do capítulo, o termo emoção tem sido 

utilizado, no senso comum, para descrever uma série de experiências, como afeto, 

humor, temperamento e sentimento. Assim, torna-se necessário fazer um esclarecimento 

básico a respeito do fenômeno das emoções.  

No âmbito acadêmico, dentre outros autores, Hochschild (1979) – socióloga que 

reacendeu o interesse pelos estudos sobre afetos no trabalho e que introduziu o conceito 

de trabalho emocional – utiliza os conceitos de emoção e sentimento como sinônimos. 

Cada uma dessas expressões, no entanto, tem sua própria definição, sendo oportuno 

realizar uma diferenciação, tendo em vista a confusão conceitual ainda existente, dentro 

e fora da área acadêmica, a respeito desses estados.  

Schachter (1964) acredita que as emoções são desencadeadas pelas sensações 

fisiológicas e preparam o organismo para a ação. Já os sentimentos surgem da 
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interpretação subjetiva, que, muitas vezes, vale-se do que está registrado na memória. 

Del Nero (1997) considera emoções, afetos, sentimentos e humores como equivalentes, 

distinguindo-os do pensamento e da vontade.  

Damásio (1996) define a emoção como alterações corporais provenientes de 

estímulos externos, internos ou imagens mentais. Desse modo, o sentimento seria um 

processo cognitivo que segue a experiência subjetiva dessas alterações corporais e as 

imagens mentais daí decorrentes.  

Gray e Watson (2001) admitem a inter-relação de todos esses conceitos, porém 

demarcam diferenças entre emoção, humor e afeto. O afeto seria a integração das 

emoções e humores, que se diferenciam um do outro por critérios de tempo, duração e 

objeto. A emoção é reativa, em termos de tempo e duração, mantendo-se por alguns 

segundos, além de estar focada em um objeto específico.  

Já o humor, ainda na classificação de Gray e Watson, perdura por um período de 

minutos a dias e tem como alvo vários objetos simultâneos. Fineman (2001) define o 

sentimento como uma experiência fundamentalmente privada, que envolve pensamentos 

e sensações somáticas, enquanto a emoção seria a manifestação autêntica ou simulada 

do sentimento, passível de observação pelos demais. 

Fazendo uma síntese do que foi apresentado, a maioria das definições aponta 

para um consenso relativo ao fato de existir uma associação das emoções com 

alterações fisiológicas e corporais desencadeadas por estímulos internos ou externos, 

que parecem distantes do controle consciente da pessoa.  

Os afetos estão relacionados aos aspectos cognitivos, e os sentimentos estão 

relacionados à interpretação subjetiva da situação, que faz perdurar o afeto em relação 

ao objeto enquanto estiver presente na memória. Dessa forma, o humor também seria 

um estado afetivo mais duradouro, não dirigido a um objeto específico, mas com amplo 

impacto no modo como a pessoa age em vários outros contextos. A Tabela 1, adaptada  

dos conceitos de Gray e Watson, ajuda a ilustrar essas distinções conceituais. 
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Tabela 1 – Distinções conceituais: emoção, humor e temperamento  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gray e Watson, 2001, p. 25. 

Mas, afinal, o que são emoções? As emoções são, em essência, impulsos para 

uma ação imediata, legados pela evolução. A raiz da palavra emoção é do latim motio,  

mover (Dicionário Houaiss, 2008), o que indica a existência, na emoção, de uma 

propensão implícita para um agir imediato.  

Diferentes tipos de emoções preparam o corpo para diferentes tipos de resposta. 

Na raiva, por exemplo, o sangue flui para as mãos, tornando mais fácil sacar uma arma 

ou golpear alguém. Os batimentos cardíacos aceleram-se, e uma série de hormônios, 

dentre eles a adrenalina, gera energia suficientemente forte para uma atuação vigorosa 

(Goleman, 1995).  

As emoções são respostas a eventos específicos que têm significado positivo ou 

negativo para o indivíduo. São, geralmente, mais focadas, de curta duração e mais 

intensas que sentimentos e humores. Envolvem vários subsistemas psicológicos, 

incluindo os fisiológicos, cognitivos, motivacionais e experimentais (Gibson, 2006; 

Mayer & Salovey, 2007; Salovey& Mayer, 1990).  

Por sua vez, os afetos são concebidos como constituintes de uma categoria mais 

ampla, abarcando emoções, sentimentos, humores e temperamentos. Os três últimos 

teriam em comum sua persistência no tempo e sua relação com aspectos cognitivos. Os 

sentimentos não estão relacionados à prontidão da ação como as emoções, mas à 

interpretação subjetiva (nível cognitivo) da situação. Por constituírem um estado mais 

duradouro que as emoções, os sentimentos se vinculam à persistência do objeto na 

memória, facultando à pessoa avaliar cognitivamente suas experiências internas.  
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O humor é um estado afetivo desencadeado em um contexto e que se generaliza 

para outros, a exemplo do que ocorre quando se discute com alguém no ambiente de 

trabalho. A insatisfação aí ocasionada repercute em situações diversas, tais como nas 

interações no lar e com amigos (Gondim, 2006). Portanto, o humor não está relacionado 

especificamente a um objeto, mas influencia, de maneira significativa, a forma como a 

pessoa age em vários contextos de interação durante o período de sua permanência. 

Além disso, segundo Callahan e McCollum (2002), o humor é instável e modificável 

por eventos externos. Já o temperamento seria a manifestação de um estado afetivo 

individual, persistente no tempo, pouco passível de modificação por fatores 

circunstanciais, e estaria relacionado às características de personalidade de cada pessoa 

(Gondim & Siqueira, 2004; Gray & Watson, 2001; Mayer & Salovey, 2007).  A Figura 

2 ilustra a discussão apresentada.  

Figura 1 – Síntese das demarcações conceituais: afetos, emoções, sentimentos, humores 

e temperamentos   

 

Figura 1. Síntese das Demarcações Conceituais: Afetos, emoções, sentimentos, 

humores e temperamentos.   

 

 

 

 

Embora os estados afetivos sejam sentidos no nível intrapessoal, ninguém mais 

do que a própria pessoa para saber o que sente. É no processo de socialização, cujo 

principal objetivo é a inserção da pessoa em uma determinada cultura, que se aprende 

em que contextos alguns estados afetivos devem ser expressos ou inibidos (Gondim, 

2006). Os contextos sociais, inclusive os ambientes de trabalho, tentam normalizar a 

expressão dos estados afetivos, tornando-os previsíveis e ajustados às diversas 

situações.  
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As reações afetivas, portanto, são influenciadas por interações complexas entre 

aspectos biológicos, cognitivos e sociais. Nesse sentido, a perda de um ser amado tende 

a provocar tristeza e luto, mas a maneira como se demonstra o pesar, como se exibe ou 

se contêm os afetos em momentos íntimos, é manejada de acordo com o histórico de 

experiências e a cultura na qual o indivíduo está inserido (Goleman, 1995; Gondim, 

2006). Por isso, além das demarcações conceituais a respeito dos afetos e correlatos, 

existem diferentes enquadres teóricos no estudo das emoções. 

Holodynski e Friedlmeier, (2006) apresentam um modelo classificatório das 

perspectivas no estudo das emoções, em quatro tipos: estruturalismo, funcionalismo, 

sistema dinâmico e sociocultural. Já Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric (2006) 

apresentam três perspectivas teóricas para se compreender o fenômeno: a evolucionista, 

o da avaliação cognitiva e os construtivistas sociais. Os dois modelos apresentados não 

são antagônicos, apenas ordenam, de forma diferente, as perspectivas teóricas. 

Em síntese, para os estruturalistas a emoção é caracterizada como uma resposta 

fisiológica automática em reação a estímulos internos e externos (Ekman, Friesen & 

Ellsworth, 1972; Izard, 1977; James, 1884; Tomkins, 1962). Os funcionalistas destacam 

que a emoção é um estado mental emergente, desencadeado pelo processo de avaliação 

cognitiva de um evento, e tem como objetivo orientar as ações momentâneas (Arnold & 

Gasson, 1954; Fridja, 1986; Lazarus, 1966).  

Segundo Scherer (1999), os teóricos cognitivistas valorizam os componentes 

cognitivos e avaliativos da emoção, afirmando que um mesmo evento pode gerar 

reações emocionais distintas nos indivíduos. Os culturalistas e construtivistas sociais, 

por sua vez, focam sua atenção no fato de as emoções serem manifestações construídas 

nas interações sociais e influenciadas pela cultura (Averill, 1980; Gondim, 2008; Harré, 

1986; Lewis & Michalson, 1983; Lutz, 1988; Mesquita, 2003; Parkinson, Fischer, & 

Manstead, 2005; Saarni, 2004; Turner & Stets, 2005).  

O que existe são diferentes escopos teóricos, medidas e ramificações a respeito 

do fenômeno das emoções. Muitas disciplinas já legitimaram interesse em estudar os 

afetos: fisiologistas, ligando estruturas anatômicas e processos emocionais; 

antropologistas, acreditando que emoções fazem parte de práticas e particulares lógicos 

e culturais; historiadores, fazendo uma ligação entre as emoções no contexto atual e as 

emoções no passado; etologistas, procurando definir o filogeneticamente adquirido nas 
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emoções humanas; e sociólogos, examinando como as emoções emergem, são 

interpretadas e expressadas através das relações humanas grupais. A Figura 3 resume 

das principais abordagens teóricas.  

Figura 2 – A emoção pela perspectiva de diversas abordagens teóricas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Strongman, em Gondim & Siqueira (2004) 

As emoções podem ser também entendidas como formadas por diferentes tipos 

de valência (positiva ou negativa) e intensidade (excitação alta ou baixa). Um dos 

modelos mais conhecidos, nessa perspectiva, é o da circunferência emocional (ver 

Figura 4), de Russell (1980), em que uma dimensão da circunferência captura valência 

emocional (prazer ou desprazer), e a outra dimensão é orientada perpendicularmente à 

primeira e reflete o nível de excitação (alto ou baixo).  
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Figura 3 – Modelo da circunferência emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lawler & Thye, 1999. 

Como é apontado por Russell (1997), as emoções pertencem a categorias que 

tomam posição dentro de cada dimensão, em um continuum, de acordo com a 

quantidade de envolvidos e a intensidade do nível de prazer ou desprazer 

experimentado. O modelo de circunferência é atraente por várias razões: a) é ordenado e 

lógico; b) sua estrutura tridimensional tem sido replicada em inúmeros estudos, em 

apoio à validade dessa teoria (Feldman, Barrett & Russell, 1999); c) há uma evidência 

neuropsicológica apontando para a existência de estruturas cerebrais distintas para 

processar positivos e negativos de valência emocional; d) há uma sugestão, segundo 

Feldman (1995), de que algumas pessoas podem experimentar e comunicar suas 

emoções como o “circumplex” dita. 

Na perspectiva adotada neste estudo, as emoções têm bases filogenéticas 

apresentadas nessas diversas teorias, embora sejam construídas no social. Assim, 

acredita-se que, no processo emocional, existam alterações fisiológicas e corporais 

desencadeadas por estímulos internos ou externos.  

Essas alterações parecem não estar sob total controle consciente do indivíduo, e, 

apesar de serem estados passageiros, são intensos e tendem a provocar reações 

comportamentais imediatas, preparando o organismo para a ação, com, por exemplo, o 
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aumento dos batimentos cardíacos, da pressão arterial e da sudorese. Além, do 

mecanismo fisiológico no processamento das emoções, existe a condição social que 

significa e normatiza comportamentos emocionais de acordo com o contexto e a cultura 

nos quais os indivíduos estão inseridos (Callahan & Mccollum, 2002).  

Para discutir, mais detalhadamente a concepção integrativa entre aspectos 

fisiológicos, sociais e a dinâmica grupal, a seção subsequente apresentará uma 

integração conceitual entre bases filogenéticas e filosóficas da construção social no 

fenômeno das emoções. 

1.2 Bases filogenéticas e filosóficas da construção do social no fenômeno das 

emoções  

Para iniciar a discussão desta seção, será apresentado um estudo clássico sobre 

emoções de Ekman & Cols. (1978). Eles investigaram uma comunidade isolada na 

Nova Guiné, cujos membros não tiveram virtualmente nenhum contato prévio com 

pessoas de fora.  

Os nativos eram capazes de reconhecer retratos de expressões faciais 

manifestando seis emoções – alegria, tristeza, raiva, repulsa, medo e surpresa – quando 

lhes eram mostrados tais retratos. Além do mais, Ekman & Cols. (1978) desenvolveram 

o que denominaram de Sistema de Codificação de Ações Faciais (SCAF) para descrever 

movimentos dos músculos faciais que fazem expressões específicas.  

A criação do SCAF foi uma tentativa de dar alguma precisão ao fenômeno 

complexo das emoções. Para Ekman (1978), os resultados de seus estudos e de estudos 

similares de diferentes povos sustentam a visão de que a expressão facial da emoção e 

sua interpretação são inatas nos seres humanos. Assim, a expressão facial da emoção é 

importante na comunicação não verbal e verbal.  

Porém Ekman reconhece que esses resultados não demonstram conclusivamente 

apenas traços emocionais inatos, pois é possível que estejam envolvidas práticas 

amplamente compartilhadas de aprendizado cultural. Dito de outro modo, como afirma 

Giddens (2005), mesmo que a expressão facial pareça ser, em parte, inata, fatores 

individuais e culturais influenciam a forma exata assumida pelos movimentos faciais e 

os contextos em que são julgados apropriados. 
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Autores como Shweder & Haidt (2004) pontuam que certas emoções estão na 

base dos valores dominantes de uma sociedade e expressam diversidade cultural e 

pluralismo das visões de mundo, exercendo um papel importante no controle do 

comportamento mútuo de seus membros. A partir daí, as emoções não são consideradas 

apenas como manifestações fisiológicas, mas também atos de significados (Parkinson, 

Fischer & Manstead, 2005).  

Retomando as ideias de Shweder & Haidt (2004), eles afirmam que as emoções 

de vergonha e culpa, por exemplo, ajudam na construção do comportamento de civismo, 

lealdade e responsabilidade social. Autores como Harré & Parrot (1996) e Solomon 

(2004) reforçam essa ideia, acreditando que as emoções diferenciam o ser humano de 

outros animais, pois estão fortemente presentes na construção e estruturação de uma 

ética social.  

Assim, Gondim (2008) aponta que as emoções são genuinamente humanas, 

também porque os modos de sentir corporalmente (fatiga, dor de estômago) têm 

implicação para o eu (autoestima e autoconceito) e vice-versa. Na cultura ocidental, por 

exemplo, pode-se associar o sentimento de paixão entre pessoas a manifestações físicas,  

com trocas de ritmos cardíacos, suor e humor. Portanto, sentir essas sensações na 

presença de outra pessoa é o que faz acreditar que se está apaixonado.  

Segundo a autora supracitada, essas sensações também podem ter outros 

significados. Por exemplo, no contexto de trabalho, a tensão provocada pela necessidade 

de interagir com o chefe de quem não se gosta pode levar a sensações parecidas com a 

de “estar apaixonado”. Essas características supõem que as emoções também são 

construídas ao longo do processo de socialização, dizem algo do contexto cultural e, 

consequentemente, expressam as redes de significados em que estão inseridas (Gondim, 

2008). 

Ademais, consequências comportamentais estão envolvidas nesse processo, 

como afirma Crittenden (1983), na medida em que o processo de atribuição de emoções, 

muitas vezes, inicia-se a partir do que é observado no comportamento do outro, 

sobretudo nas expressões emocionais faciais. Em consonância com esse pensamento, 

Algoe, Buswell & Delamater (2000) e Ekman (1999) colocam que as expressões 
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emocionais faciais cumprem um papel fundamental no desenvolvimento e na regulação 

das relações humanas.  

Algoe, Buswell & DeLamater (2000) acreditam que as expressões faciais são 

ambíguas, levando as pessoas a basearem suas interpretações das emoções alheias nas 

informações de contexto (gênero e status profissional).  Por exemplo, no contexto de 

trabalho, se o sorriso no rosto do supervisor favorece a aproximação do empregado, 

sinais de raiva contribuem para o seu afastamento. Hofstede (2001) contribui para a 

argumentação dos autores supracitados, afirmando que algumas culturas enfatizam as 

diferenças de status e poder que existem numa hierarquia, enquanto outras minimizam 

essa polarização. Pode-se esperar, por exemplo, que culturas que enfatizam essa 

polarização encorajem a expressão de emoções, mantendo as diferenças hierárquicas e 

marcando as distinções de status entre os diversos níveis em que se encontram as 

pessoas na hierarquia. 

Através das contribuições desses diferentes autores é que se torna pertinente 

afirmar que o fenômeno emocional, como uma construção social, deve levar em 

consideração a dinâmica grupal na qual os indivíduos estão inseridos. Lawler & Thye 

(1999) apontam o modelo da circunferência, apresentado nesta dissertação na Figura 3, 

como apropriado para investigar as emoções em grupos, pois é algo benéfico para os 

estudos, tendo em conta os polos positivo e negativo e os polos de excitação altos e 

baixos. Essa especificidade do modelo é importante e representa um elemento potencial 

para explicar o fenômeno do grupo. Conforme o argumento de Briner (1999), diferentes 

níveis de excitação emocional podem proporcionar uma melhor compreensão das 

emoções em indivíduos e comportamentos de grupos.  

Tendo em vista que as emoções podem ser compreendidas através das dinâmicas 

grupais – apesar de não se ter a intenção de aprofundar a distinção de emoções quanto à 

excitação alta ou baixa –, considera-se possível que emoções positivas e negativas não 

sejam completamente antagônicas, já que incorporam diferentes tipos de excitação. 

Dessa forma, o modelo da circunferência representa uma perspectiva pertinente de 

como as emoções devem ser observadas e analisadas no contexto organizacional, 

levando-se em consideração a realidade grupal.  
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Para a compreensão das emoções em grupos, é ainda mais importante refletir 

sobre as emoções a partir de uma perspectiva sociotécnica, ou seja, mais do que 

compreender sua função na expressão emocional da pessoa e suas relações sociais, 

importa evidenciar seu caráter instrumental, em função do contexto do grupo 

organizacional no  qual as pessoas estão inseridas. Esse aspecto é válido para se saber 

mais sobre os processos emocionais subjacentes a processos grupais, e pode ser um 

recurso de conhecimento emocional. 

Os primeiros estudos em dinâmica de grupo de Kurt Lewin e Leon Festinger, 

entre outros, confirmam essa ideia, ao mostrar que os processos de grupo não podem ser 

totalmente compreendidos quando o componente afetivo é ignorado (Dreu et al., 2001). 

Assim, as emoções têm sido reivindicadas para ajudar os indivíduos a definirem os 

limites do grupo e identificarem seus membros (Durkheim, 1915/1964, cit, Por Keltner 

& Haidt, 1999). Além do mais, o desenvolvimento das emoções de um grupo contribui 

para definir a junção dos componentes emocionais entre seus membros, como afirmam, 

alguns teóricos: "os sentimentos podem ser as entidades que dão a forma de como os 

grupos são conhecidos" (Sadelands & St. Clair, 1993, 445; cit. Pelo Barsade, 2002). 

Duas questões centrais podem ser colocadas neste momento: quando se diz que 

um conjunto de pessoas está expressando determinada emoção, isso se refere à emoção 

que cada indivíduo sente separadamente, ou a algo além desses sujeitos vistos de forma 

isolada? Qual a diferença entre a vivência de determinada emoção individualmente ou 

em grupo? 

 Como a emoção ocorre no indivíduo, a emoção em grupo seria a capacidade de 

um membro do grupo influenciar a maneira pela qual outras pessoas experimentam e 

expressam duas emoções. Essa influência se manifesta na similaridade com que 

indivíduos de um mesmo grupo experimentam as emoções ou em seus comportamentos.  

As emoções em grupo acontecem quando: as pessoas: se expõem a eventos emocionais 

semelhantes; exercem influências mútuas em suas avaliações, emoções e formas de 

expressão (interação); compartilham normas e valores; têm a noção de pertencimento e 

entendimento de sua participação no grupo como constituinte de sua identidade; estão 

propensas a realizar interpretações e avaliações similares de eventos que têm 

repercussão no grupo como um todo. 
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Quando não há compartilhamento de emoções manifestas no grupo, sua 

permanência ou inserção nele pode não ocorrer. Daí surge o conceito do contágio 

emocional grupal.  Totterdell, Kellett, Teuchmann, e Briner (1998) acharam associações 

significativas entre os humores de membros de dois tipos de grupos profissionais 

(enfermeiras e contadores). Totterdell (2000) identificou mais similaridade no humor de 

membros de um mesmo time de futebol do que entre times diferentes. Essa correlação 

foi, segundo o autor, independente da exposição dos times a situações comuns, o que 

afasta a hipótese de que o compartilhamento de emoções ocorre em consequência da 

exposição aos mesmos fatores ambientais 

Pesquisas de Barsade  (2002) sobre a influência no humor do grupo a partir das 

manifestações de emoções de um cúmplice do experimentador apontam que a influência 

se manifesta também nos níveis de conflito e cooperação. Essa evidência é consistente 

com a visão de que os humores e emoções de membros de um grupo social são mais 

similares do que os de sujeitos escolhidos aleatoriamente na população. Mas como o 

fenômeno emocional pode ser considerado um compartilhamento grupal? Existem duas 

explicações básicas para isso: processo bottom-up (de baixo para cima) ou o processo 

top-down ( de cima para baixo). 

No processo bottom-up, as emoções em grupo são modeladas pelos atributos de 

seus membros individualmente. Já no top-down, forças normativas no grupo 

influenciam respostas emocionais individuais. Desse modo, o contágio emocional 

grupal é um processo bottom-up, no qual as respostas emocionais são compartilhadas 

em determinada situação e, em consequência, há uma identificação grupal. Os exemplos 

citados sobre a influência do humor individual a partir do humor no grupo direcionam 

uma explicação para a argumentação top-down. Os membros de um grupo 

compartilham formas de interpretar e avaliar eventos emocionais e compartilham 

normas que orientam sobre a forma apropriada de experimentar e expressar emoções em 

contextos particulares.  

Fazendo uma síntese das ideias apresentadas neste subcapítulo, a expressão de 

emoções são mensagens ambivalentes cuja forma e cujos significados podem ser 

modificados no contexto social da interação (Hess & Kirouac, 2004), inclusive através 

de fenômeno grupal. O subcapítulo a seguir, dará sequência à discussão, sob a 
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perspectiva do interacionismo simbólico, articulando a influência dos contextos de 

interação nas expressões faciais. 

 

1.3 Contribuições do Interacionismo  

 No desenvolvimento desta seção, conforme já explicitado, pretende-se 

apresentar conceitos pertinentes e relevantes, dentro da perspectiva social do 

interacionismo simbólico. Acredita-se que a compreensão e a articulação desses 

pressupostos teóricos são de fundamental importância para alinhar o foco do do estudo. 

 Para Giddens (2005), a sociologia explica, através de múltiplas estruturas 

teóricas, a realidade social. As teorias diferem nas explicações sobre o fenômeno social, 

mas compartilham a concepção de que a realidade social existe independentemente de 

as pessoas falarem sobre ela ou viverem nela.  

 A abordagem teórica chamada construtivismo social crê que aquilo que os 

indivíduos e a sociedade percebem e entendem como a realidade é, em si mesma, uma 

criação da interação social dos indivíduos e dos grupos. Os construtivistas sociais 

argumentam que os sociólogos precisam documentar e analisar os modos pelos quais a 

realidade é construída. 

 Berger e Luckman (1966) estudaram o conhecimento do senso comum e 

chegaram à conclusão de que os fatos considerados óbvios da realidade social podem 

diferir entre pessoas de culturas diferentes e, até mesmo, entre pessoas diferentes de 

uma mesma cultura. Assim, o foco na análise desse processo intenta evidenciar como os 

indivíduos percebem o que, no real, é “real” para eles. 

Os construtivistas sociais aplicam as ideias de Berger e Luckman à 
investigação do fenômeno social para iluminar os caminhos pelos quais os 
membros da sociedade passam a saber e, simultaneamente, criar o que é real. 
(Giddens, 2005, p. 96) 

  

Em virtude de toda teoria ter contrapontos, existem críticas à abordagem do 

construtivismo social. Woolgar & Pawluch (1985) argumentam que os construtivistas 

sociais buscam mostrar a criação subjetiva da realidade social, mas que, ao fazê-lo, 

veem certos aspectos como objetivos, mas outros como construídos.  
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 Assim, os críticos discutem que os construtivistas sociais apresentam, de 

maneira inconsistente, os comportamentos iniciais como objetivos, ao mesmo tempo em 

que argumentam que o processo de rotulagem é subjetivo. Em consonância com a 

perspectiva construtivista, segundo Schlenker (1980), o interacionismo simbólico 

salienta os significados simbólicos e como os símbolos se relacionam com a interação 

social. 

 Na teoria interacional social, toda relação social é influenciada por duas 

variáveis: status e poder. Em contextos de trabalho, por exemplo, tais relações são 

aprendidas nos processos de meso e microssocialização, em que o supervisor se 

encontra em posição mais vantajosa que o empregado. 

 Os pressupostos do interacionismo têm apoio teórico no pragmatismo americano 

de Joas (1985), mais especificamente, no conceito de ato social de Mead (1934). O ato 

social ocorre quando pessoas que interagem estão conscientes de si mesmas como 

objetos sociais (self) e compartilham atitudes e pensamentos comuns (mentes). 

 As atitudes e os pensamentos compartilhados estariam na forma das bases de 

regulação que institucionalizam modos de ser e de dar significado (simbolismo) às 

ações nos diversos contextos sociais.  Os sentidos e significados vão se significando à 

medida que essas perspectivas são redefinidas pelas expectativas bem ou mal sucedidas 

na prática, tal como ocorre com a experiência de trabalho (Berger & Luckman, 1973; 

Weick, 1995).   

 Apesar de o conceito de ato social estar na base do interacionismo simbólico 

como abordagem teórica, ele desdobrou-se em perspectivas metodológicas 

diferenciadas: a abordagem interpretativa de Blummer (1969) e a abordagem estrutural 

de Stryker (1980) (Alvaro & Garrido, 2006; McCall, 2006). 

 Mas quais são as contribuições dessas abordagens para o estudo das emoções? 

De fato, o interesse sociológico no fenômeno das emoções é diversificado na medida em 

que aspectos emocionais têm base social na solidariedade dos grupos, grandes ou 

pequenos. Não obstante, algumas emoções são determinadas através das interações 

sociais pela regulação normativa de expressões emocionais, levando os indivíduos a 

administrarem as emoções consideradas discrepantes.  

Segundo Kemper (1978, 2004), são essas características supracitadas que levam 

a crer que não pode existir um estudo do sujeito individual sem o social. Desse modo, 

pode-se dizer que as emoções e as cognições estão implicadas na qualidade das 
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interações de trabalho, pois, além das experiências emocionais individuais, as 

atribuições emocionais a supervisores e empregados exercem papel importante na 

qualidade das relações no ambiente de trabalho, conforme o estudo de Álvaro, Gondim 

& cols. (2010).  

Uma questão importante, que se reflete na vida social, é: o que mantém a 

qualidade de uma interação? Sobretudo quando se está inserido num contexto de 

trabalho em que dos papéis ocupacionais vão emergir as interações de poder e status.  

Goffman (citado em Kemper, 1978, 2004) postula que o ritual da natureza das 

interações, incluindo as díades, é baseado principalmente nas interações face a face, ou 

seja, nas conversas que os indivíduos têm em seu cotidiano.  

Assim, Kemper (1978, 2004) defende que mesmo que uma conversa social se 

apresente sem uma estrutura definida, ela é fortemente guiada pela ideia de que todos os 

participantes precisam manter a estima e a posição de todos os outros participantes. Dito 

de outro modo, a qualidade da interação é marcada pelo olhar do outro sobre nós. 

Em geral, no dia a dia, o fato é consumado sem maiores incidentes. Porém, em 

situações em que as normas de educação são violadas, mesmo que sem intenção, o 

resultado comum são as emoções de embaraço.  Isso faz Kemper (1978, 2004), afirmar 

que as emoções têm uma função na ordem social, na medida em que trazem sentimento 

de orgulho quando se cumprem ordens e sentimentos de vergonha ao descumpri-las.  

Por isso, segundo a teoria interacional social das emoções de Kemper (1978, 

2004), as emoções estão relacionadas à percepção de maior ou menor status e poder dos 

atores em interação. O fato de a pessoa ser percebida como supervisor ou empregado, 

homem ou mulher, repercute nas atribuições das emoções desses atores sociais. 

Em resumo, as ideias da teoria interacional de Kemper (1978, 2004) remetem a 

uma questão fundamental sobre a vida social dos grupos: o que mantém um grupo (ou 

uma sociedade) coeso? Mais do que a teoria da coesão dos grupos proposta por 

Durkheim (citado em Kemper 1978, 2004), segundo a qual os membros com maior 

força exercem poder sobre os membros mais fracos, e, assim, interesses pessoais podem 

ser usados para explicar o padrão continuado das interações, Kemper acredita que os 
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grupos são coesos porque eles se ocupam de rituais de atividades que induzem a 

intensificação das emoções entre os participantes, por conta da interação.  

É o que acontece, por exemplo, nas atividades de natureza religiosa, em que os 

membros dos grupos, por responderem positivamente à experiência, querem, 

consequentemente, buscar repeti-la com os mesmos coparticipantes. A recompensa 

emocional, desse modo, intensifica a ligação entre o indivíduo e um determinado grupo 

(Kemper, 2004). 

Outros estudos condizentes com a perspectiva interacionista, são os de Goffman 

(1967, 1972, 1983), nos quais Hochschild (1979, 1983), estudiosa do trabalho 

emocional, se baseia através da percepção de quanto os afetos são fenômenos 

socialmente construídos nas interações e orientados por regras sociais. Goffman (1967) 

assevera que, quando a autoimagem (no original face) está sendo ameaçada, atores 

sociais engajam-se em uma interação, de forma a salvar a imagem da outra pessoa ou de 

si (no original, face-work).  

Para Goffman (1967), o conceito de face é entendido como o valor social 

positivo de uma pessoa, ou seja, uma imagem de si delineada em termos de atributos 

socialmente aprovados. Esse conceito de face-work é precursor do conceito de trabalho 

emocional (emotion work), assim intitulado por Hochschild (explicitado mais adiante). 

A semelhança nas perspectivas diz respeito à capacidade de gerenciar afetos 

(Hochschild, 1983) e de gerenciar faces, ou imagens (Goffman, 1967).  

 Outro conceito importante da perspectiva do interacionismo simbólico, para este 

estudo, é o de definição da situação – definition of the situation – desenvolvido em 1928 

pelo sociólogo norte-americano W. I. Thomas. Para Thomas, antes de qualquer ato de 

autodeterminação do comportamento, há sempre uma fase de análise e deliberação que 

se pode chamar de definição da situação. 

A definição que o indivíduo faz a respeito das situações, segundo Thomas, é 

sempre sujeita a uma rivalidade entre a definição espontânea feita pelo indivíduo e a 

definição que a sociedade previu para esse indivíduo.  O indivíduo tende a uma seleção 

hedonista da atividade – o prazer primeiro –, mas a sociedade tende para uma seleção 

utilitarista, a segurança em primeiro lugar (Delamater & Myers, 2007).  
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 Assim, a definição da situação é uma espécie de acordo coletivo entre as 

pessoas sobre as características de uma situação, e de como reagir adequadamente para 

se enquadrar nela.  Estabelecer uma definição da situação exige que os participantes 

concordem, em ambos os quadros da interação (seu contexto social e expectativas),  

sobre suas identidades.  

Em outras palavras, a interpretação de uma situação faz com que surja uma ação.  

Essa interpretação não é objetiva, e, consequentemente, as ações são afetadas pela 

percepção subjetiva de situações.  Se há mesmo uma interpretação objetivamente 

correta, ela não é importante para os efeitos do comportamento dos indivíduos, apenas 

funcionará como guia do comportamento.  

Goffman desenvolveu os conceitos de regiões de frente e de fundo para 

compreender como as pessoas se comportam em diferentes situações. As regiões de 

frente são ocasiões sociais ou encontros em que as pessoas representam papéis formais. 

Constituem performance de palco. O trabalho de equipe envolve, com frequência, criar 

performances das regiões de frente. Já as de fundo são os lugares onde as pessoas 

armam o cenário e preparam-se para interagir em contextos mais formais. Fazendo uma 

analogia com as regiões de fundo, lembram os bastidores de um teatro, ou as atividades 

por trás das câmeras de filmagem. Vistos os conceitos do interacionismo simbólico 

considerados relevantes para apreensão do estudo, a partir deste ponto, acredita-se que é 

cabível discutir a base conceitual do trabalho emocional inter-relacionado com 

conceitos correlatos. Desse modo, o próximo subcapítulo apresentará o conceito de 

trabalho emocional, contextualizando o fenômeno das emoções no mundo do trabalho.  

 

1.4 Trabalho emocional 

Hochschild (1979, 1983) conceituou como trabalho emocional o fenômeno de 

gerenciar estados emocionais pessoais para expressar as emoções compatíveis com as 

regras organizacionais e ocupacionais. A partir dessa definição,  acredita-se que o 

trabalho emocional nada mais é do que a regulação emocional no contexto de trabalho.  

O trabalho emocional envolve regulação de emoções no contexto ocupacional 

para garantir o êxito no desempenho das atividades e a manutenção do emprego. Por 
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isso, muitas vezes é associado como moeda de troca e fidelidade do cliente. Porém nem 

todo processo de regulação de emoções refere-se ao trabalho emocional, pois os 

processos de regulação emocional estão presentes em outros contextos, que não o de 

trabalho (Gondim & Borges-Andrade, 2008).  

Totterdell & Holman (2003) também pontuam que nem toda regulação 

emocional no trabalho é feita a serviço do trabalho emocional, podendo ser realizada 

por motivos pessoais, uma vez que o objetivo da regulação emocional diz respeito a 

manter ou modificar emoção, não estando restrita às regras organizacionais e 

ocupacionais. 

 Bolton (2005) ressalta o quanto o trabalho emocional, nas empresas, não pode 

ser compreendido a partir de uma simplificação em uma categoria de trabalho 

emocional única, denominada genericamente de trabalho emocional, na qual se deixa de 

perceber suas nuances. A argumentação se baseia no fato de os atores serem capazes de 

gerenciar diferentes tipos de trabalho emocional de acordo com outras regras, que não 

se resumem às regras de expressão emocional controladas pela organização.  

Bolton (2005) acrescenta que, nos dias atuais, o conceito de trabalho emocional 

é utilizado por diferentes autores, com diversos significados, distanciando-se bastante, 

em muitos casos, da ênfase original de Hochschild (1979, 1983) de concepção do 

fenômeno como uma moeda de troca no mercado de trabalho. Isso se evidencia no uso 

de terminologia variada, por alguns autores (Hochschild, 1979, 1983; Newman; Guy & 

Mastracci, 2007; Tschan et al., 2005), para se referirem ao mesmo fenômeno do 

trabalho emocional: emotion work, emotional labor, emotion management.  

 Porém as emoções e suas relações com o trabalho não podem ser entendidas 

apenas na perspectiva dos processos de regulação emocional. Miller, Considine & 

Gardner (2007), por exemplo, identificam cinco perspectivas de abordar as emoções no 

trabalho: trabalho emocional por demanda da organização, trabalho emocional por 

demanda da ocupação, “emoções com o trabalho”, “emoções no trabalho” e, por fim, 

emoções em relação ao trabalho.  

 Trabalho emocional por demanda da organização consiste na exibição de 

emoções inautênticas para cumprir normas e regras organizacionais. Trabalho 

emocional por demanda da ocupação consiste na expressão de emoções compatíveis 
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com a natureza e as exigências da ocupação (frontstage, na terminologia de Boyle, 

2005). “Emoções com o trabalho” é uma expressão que se refere às emoções que 

emergem nas relações com colegas de trabalho (backstage na terminologia de Boyle, 

2005). Emoções no trabalho dizem respeito às emoções que surgem fora do ambiente de 

trabalho, mas repercutem nele (offstage na terminologia de Boyle, 2005).  

 Por último, existem as emoções em relação ao trabalho, que se referem ao 

trabalho como alvo da emoção. Ainda que se admita que as relações entre emoções e 

trabalho sejam bem mais amplas, o processo de regulação emocional está sendo cada 

vez mais demandado no exercício das atividades profissionais, principalmente no setor 

de serviços, haja vista a intensa e rotineira interação com os clientes e consumidores. A 

Tabela 2 ilustra as cinco perspectivas de abordar emoções no trabalho. 

 

Tabela 2 –  Cinco perspectivas de abordar emoções no trabalho  

As cinco perspectivas de abordar emoções no trabalho 
Trabalho emocional por demanda da 

organização 
Exibição de emoções inautênticas para 

cumprir normas e regras organizacionais 
Trabalho emocional por demanda da 

ocupação 
Exibição de emoções compatíveis com a 

natureza e as exigências da ocupação 
Emoções com o trabalho Referem-se às emoções que emergem nas 

relações com os colegas de trabalho 
Emoções no trabalho Referem-se às emoções que surgem fora do 

ambiente de trabalho, mas repercutem nele 
Emoções em relação ao trabalho Referem-se ao trabalho como alvo da 

emoção 
        Fonte: Adaptação de Miller, Considine & Gardner, 2007. 

  

Neste momento, acredita-se ser necessário demarcar as diferenças conceituais 

entre trabalho emocional e regulação emocional. Apesar de ambos serem processos 

psicossociais de autogerenciamento, o trabalho emocional envolve manejo tanto da 

expressão emocional quanto da mudança de intensidade e de qualidade de estados 

afetivos internos para melhorar o ajustamento pessoal às demandas do mundo do 

trabalho (normas organizacionais e características da ocupação ou profissão em 

exercício). Já a regulação emocional o faz para atender às demandas da vida social, que 

constituem a essência da existência humana.  

Mas, de fato, por que as pessoas precisam regular suas emoções? Evitar 

sofrimento pessoal (motivos hedônicos), conformar-se às expectativas sociais (motivos 



44 

 

de gerenciamento de impressões) e manter a saúde física e psíquica (motivos de 

autoproteção) são algumas das razões apresentadas por Gondim & Sirqueira (2004).  

A regulação das emoções também assegura a qualidade dos relacionamentos 

familiares, amorosos, de amizade e no trabalho (motivos pró-sociais), pois a expressão 

de emoções negativas às vezes gera conflito e desprazer na outra pessoa. Do mesmo 

modo, a manifestação de emoções positivas torna as relações mais acolhedoras e 

prazerosas (Niedenthal, Krauth-Gruber & Ric, 2006). 

 Além disso, regular as próprias emoções para se ajustar às normas sociais e levar 

em conta os sentimentos das outras pessoas são duas características cada vez mais 

valorizadas socialmente. O conceito de inteligência emocional, então, refere-se 

justamente a essa capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções, para acessar e 

gerar estados emocionais que facilitem o processamento cognitivo, e permitam 

entender, analisar, usar informação emocional, e gerenciar emoções em si mesmo e nas 

outras pessoas (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). A Tabela 3 apresenta diferentes 

perspectivas teóricas de se conceber a inteligência emocional. 

 Em outras palavras, o trabalho emocional envolve regulação de emoções no 

contexto do exercício ocupacional para garantir o êxito no desempenho das atividades e, 

como já mencionado anteriormente, a consequente manutenção do emprego (moeda de 

troca e fidelidade do cliente). Mas nem todo processo de regulação de emoções envolve 

trabalho emocional. 

 

Tabela 3 – Perspectivas teóricas de conceber a inteligência emocional  

Salovey e Mayer 
(1990) 

Modelo de 
habilidade 

Goleman e 
Cherniss (1998) 

Modelo de 
personalidade 

Bar-on (1997) 
Modelo Misto 

Inteligência 
Emocional é: 
capacidade de 

processar 
informação e 

raciocinar com 
emoção; 

perceber emoção; 
integrar isso em 

pensamento; 
compreender e 

Inteligência 
Emocional é: 

autoconsciência; 
autorregulação; 
automotivação; 

conhecimento social; 
habilidades sociais. 

Inteligência 
emocional é: 

um conjunto de 
habilidades não 

cognitivas, 
competências e 

experiências 
que envolvem os 

níveis 
intrapessoal, 

interpessoal, de 
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gerenciar emoção. adaptabilidade, de 
gerenciamento de 

estresse e de humor 
geral. 

  Fonte: Adaptado de Opengard, em Bonfim & Gondim, 2010 p.37 

 

 A regulação emocional é definida, então, como processos conscientes, 

inconscientes, automáticos e controlados de mudança da expressão emocional e dos 

estados internos para modificar a experiência emocional pessoal (Gross, 1998, 1999). A 

regulação emocional faz parte, ao lado das estratégias de coping, dos mecanismos de 

defesa do ego e da regulação do humor, e de um processo ainda mais amplo, que é o da 

regulação afetiva.   

 De acordo com Grandey (2000), há duas outras perspectivas de entender o 

trabalho emocional além da de Hochschild (1983): a de Ashforth & Humphrey (1993) e 

a de Morris & Feldman (1996). Hochschild (1979, 1983), embasada na perspectiva 

dramatúrgica de Goffman (1959), refere-se a dois tipos de estratégias de gerenciamento 

da emoção usadas por um ator: as de superfície e as profundas.  

 As primeiras atuam na mudança da expressão, sem modificar os sentimentos 

internos, e as segundas, ao contrário, constituem um esforço consciente de mudança 

desses sentimentos para conseguir, enfim, exibir a emoção requerida. No entendimento 

de Hochschild, o trabalho emocional seria o esforço dos trabalhadores em expressar 

emoções e sentimentos não espontâneos, com o intuito de realizar as metas 

organizacionais, o que traria prejuízos ao seu bem-estar subjetivo (Grove & Fisk, 1989). 

 Na perspectiva de Ashforth & Humphrey (1993), o trabalho emocional apesar de 

ser definido de modo semelhante ao de Hochschild, concebendo-o como o ato de exibir 

emoções apropriadas para atender às demandas ocupacionais e organizacionais, assume 

outro sentido. Enquanto a ênfase de Hochschild é no gerenciamento de emoções 

(esforço para exibir uma emoção), a de Ashforth & Humphrey (1993) é na análise dos 

fatores externos que tornam a expressão das emoções dos empregados automática e 

rotineira.  

 Ao invés de tratar o trabalho emocional apenas como algo que pode prejudicar o 

bem estar subjetivo, Ashforth & Humphrey (1993) o veem como positivamente 

relacionado ao bom desempenho individual e organizacional e até mesmo contributivo 

para a efetividade na realização de tarefas. Embora Bolton (2005) reconheça que, há 

pouco tempo, a intenção era manter a emoção longe do ambiente de trabalho, a favor de 



46 

 

uma postura de neutralidade, distanciamento e profissionalismo, hoje a emoção é 

valorizada, e o profissionalismo passou a ser balizado pela capacidade de manejar as 

próprias emoções nos contextos de trabalho.  

 Em sintonia com a crença de que o trabalho emocional nem sempre é prejudicial 

ao trabalhador, Bolton (2005) afirma que os trabalhadores não são agentes passivos ao 

trabalho emocional e, muitas vezes, resistem e procuram manejar a situação para que ela 

lhes seja favorável, atenuando o prejuízo a seu bem estar subjetivo. Morris & Feldman 

(1996) definem trabalho emocional como o esforço, o planejamento e o controle 

necessários para expressar a emoção desejada durante a interação interpessoal. A Tabela 

4 apresenta as definições de trabalho emocional. 

Tabela 4 – Definições de trabalho emocional.  

Definição Fonte 

Ato de tentar modificar, em intensidade ou qualidade, uma 
emoção para atender às regras organizacionais e ocupacionais 

Hochschild 
(1979,1983) 

Processo eminentemente social, realizado quando se tem de 
lidar com os estados afetivos de outras pessoas. 

James, (1989) 

Ato de expressar estados afetivos socialmente esperados das 
pessoas em suas interações no trabalho. 

Ashforth e Humphrey 
(1933) 

Esforço, planejamento e controle necessários para expressar a 
emoção desejada durante a interação interpessoal. 

Morris e Feldman 
(1996) 

Processo de expressão, sentimento e troca que ocorre entre 
prestadores de serviços e clientes ou consumidores. 

Boyle (2005) 

Expressão de afeto inautêntico, que é definido e controlado 
para cumprir normas e regras organizacionais. 

Miller, Considine e 
Garner (2007) 

Fonte: Bonfim & Gondim, 2010, p.69 

 

Para facilitar a compreensão dos conceitos apresentados de Trabalho Emocional, 

Regulação Emocional e Inteligência Emocional, visualizando suas inter-relações e 

principais características apresentadas, elaborou-se uma tabela-síntese (ver Tabela 5). 

 Retomando a subseção sobre contribuições da abordagem interacionista que 

permitem fazer uma leitura das emoções expressas e parcialmente construídas nas 

interações sociais, o trabalho emocional, assim, seria caracterizado a partir do arranjo de 

demandas externas e da habilidade individual em lidar com essas demandas.  

 A frequência das interações, a intensidade e a duração da interação, a variedade 

das emoções requeridas e também a dissonância emocional dariam a configuração final 

do trabalho emocional. A grande contribuição da abordagem interacionista está na 
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inclusão da dissonância emocional como um importante filtro das demandas sociais e 

organizacionais. 

 

Tabela 5 – Síntese: Trabalho Emocional e correlatos –  conceitos demarcações e 

possibilidades de apreensão 

Conceitos Demarcações Possibilidades de apreensão 
Trabalho 

Emocional 
Gerenciar estados afetivos em 

contextos de trabalho para 
atender a regras organizacionais 

e ocupacionais. 

Hoje o conceito é amplo, e existem 
expressões associadas, como 

emotion labor, emotion 
management e pelo menos 05 

perspectivas de trabalhar emoções e 
afetos na organização. É o foco 

deste estudo. 
Regulação 
Emocional 

Gerenciar estados afetivos para 
atender a demandas da vida 
social; processo mais amplo, 

quenão se limita ao contexto de 
trabalho e às regras 

organizacionais e ocupacionais. 

Envolve diferentes contextos e 
diferentes níveis de estratégias de 

ação profunda, superficial... 

Inteligência 
emocional 

Capacidade de perceber, avaliar e 
expressar emoções. 

A discussão envolve até que ponto 
são traços de personalidade ou 

supõem algum tipo aprendizagem. 
   

 É assim que as pressões organizacionais e ocupacionais para um desempenho 

emocional são mediadas por fatores contingenciais às rotinas de trabalho e pela 

tolerância individual à percepção de incongruência entre a emoção sentida e a 

expressada – dissonância (Borges & Gondim, 2005). Grandey (2000) relaciona o 

trabalho emocional de Hochschild (1983) à regulação da emoção Gross (1998, 1999), 

propondo uma equivalência, de um lado, entre a regulação emocional focada nos 

antecedentes e as estratégias de ação profunda, e, de outro, entre a regulação emocional 

focada nos consequentes e as estratégias de ação superficial. 

 Hochschild exemplifica o seu uso ao mencionar que as comissárias de bordo são 

treinadas para pensar que os passageiros agem como crianças, para que não sintam raiva 

deles. Lazarus (1966) também afirma que essa estratégia é eficaz, ao interpretar 

situações conflituosas mais como desafios do que como fontes de estresse. 

 Do mesmo modo que não há respostas conclusivas sobre os malefícios e 

benefícios na regulação de emoções, não há consenso sobre os impactos do processo de 

regulação emocional decorrente do trabalho emocional. Rafaeli & Sutton (1987) 

afirmam que, por um lado, engajar-se em uma ação profunda para tentar mudar o 
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sentimento interno exibindo-o de modo autêntico é um forte indício de que o 

trabalhador está envolvido emocionalmente com a organização e sua ocupação, a ponto 

de fazer algo por ela.  Por outro lado, Hochschild (1983) alerta que o uso frequente de 

estratégias de ação superficial provoca grande prejuízo ao bem-estar do trabalhador, 

pelo enorme desgaste de fingir o que não se sente. Um estudo recente foi desenvolvido 

por Gondim & Borges (2008) e envolve a aplicação dos diferentes conceitos ligados à 

temática do Trabalho Emocional. Esses pesquisadores desenvolveram um estudo 

qualitativo, tendo como um dos principais objetivos analisar as estratégias de regulação 

emocional dos profissionais de uma empresa aérea brasileira após um acidente fatal. 

Diante da situação exposta, inevitavelmente, novas demandas iriam surgir, o trabalho 

emocional seria mais requerido e, em consequência, os colaboradores usariam mais 

estratégias de regulação emocional para lidar com essas demandas. O êxito ou o 

fracasso dessas estratégias teria impacto tanto no bem-estar subjetivo de cada 

colaborador (sentimento de satisfação e harmonia pessoal), quanto no bem-estar da 

organização (bom clima de trabalho, cliente fidelizado e opinião pública favorável à 

empresa). 

 Diferentes estudos apresentam demandas emocionais e, portanto, a necessidade 

do trabalho emocional proveniente de diferentes ocupações. Pereira e Assunção (2007) 

identificaram, num grupo de oficiais de justiça, emoções como compaixão, pena, 

tristeza, medo e raiva face às situações litigiosas que enfrentam. Assunção e Luz (2001) 

descreveram os sentimentos das enfermeiras que lidam com crianças de baixo peso ao 

nascer e as articulações entre o componente afetivo da tarefa e os problemas de cansaço 

referidos pelo grupo ocupacional estudado.  

 Fernandes et al. (2002) citam a exposição frequente a diversas situações 

geradoras de estresse, tais como intimidações, agressões e ameaças, além da 

possibilidade de rebeliões, nas quais, entre outros, os agentes penitenciários podem 

perder a vida ou ser capturados como reféns. Vilela & Assunção, (2007) caracterizaram 

o trabalho emocional em situações de teleatendimento. 

 Outras contribuições para a pesquisa acerca do trabalho emocional podem ser 

encontradas também na literatura norte-americana sobre gerenciamento organizacional, 

na década de 1980. Nesse grupamento de pesquisas, a atenção começava a se direcionar 

para a inabilidade do funcionário em lidar com os afetos no trabalho e suas 

consequências, a baixa satisfação com o trabalho, bem como se havia preocupações com 
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fatores como ambiguidade e conflito de papéis, sistemas de controle mal definidos e 

constrangimentos (Morris & Feldman, 1996; Rafaeli & Sutton, 1990; Ashforth & 

Humphrey, 1993).  

A discussão sobre o mundo do trabalho, nos dias atuais, parte da premissa de 

que muitos trabalhos têm como requisito a capacidade de lidar com pessoas mais do que 

com a dimensão técnica do serviço. Assim, a exigência é de mais habilidades 

interpessoais e menos habilidades mecânicas e técnicas, pelo fato de os indivíduos 

interagirem mais com outros do que com máquinas.  

 Assim, a maioria dos trabalhadores atuais lida com os estados afetivos de outras 

pessoas e com os seus próprios e, de certo modo, quase todos realizam trabalho 

emocional (Hochschild, 1983). Hochschild identificou 44 categorias ocupacionais com 

altas demandas de trabalho emocional, como as da área da saúde, da educação, da 

administração e operadores de telefonia, dentre outros, pertencentes ao setor de serviços 

com tarefas de interface direta com o usuário. 

Diante da crescente quantidade de estudos empíricos norte-americanos, europeus 

e australianos, nota-se o quanto os afetos já não são mais excluídos da literatura 

prescritiva de gerenciamento empresarial e, sobretudo, têm sido vistos como 

ferramentas muito valiosas. Existe pouca discordância quanto ao fato de os estudos dos 

afetos acrescentarem uma nova dimensão à compreensão da dinâmica organizacional.  

A ideia presente nas empresas de que o gerenciamento dos afetos é um 

importante elemento comercial impulsionou os estudos da temática e, assim, o conceito 

de trabalho emocional começa a tornar-se comum no meio internacional e tem recebido 

atenção crescente (Bolton, 2005; Montgomery & Panagopolou, 2005). Hochschild 

(1983) assinala que estados afetivos sempre foram gerenciados para corresponder a 

formas socialmente mais adequadas e aceitas, fazendo alusão ao conceito de regulação 

emocional, embora não o denomine dessa maneira.  

A vida privada deve sempre ter requerido o autogerenciamento de estados 

afetivos, como no caso de um homem jovem enfurecido, tentando amenizar seu estado 

para não iniciar uma guerra, tenta modificar seu estado afetivo para se passar por triste 

ou sentir, de fato, tristeza em um funeral. A vida cotidiana claramente requer das 

pessoas suprimir ou exibir um estado afetivo que não se está sentindo.  
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Quando se fala nesse uso no trabalho, de acordo com a autora, o fenômeno 

envolve novos aspectos, uma vez que o trabalho emocional passa a estar relacionado ao 

salário, assume valor de troca no mercado. Um dos aspectos mais críticos do trabalho 

emocional é que ele transfere o gerenciamento de emoções do âmbito privado para o 

público, ou seja, o consumidor ou cliente e o empregador passam a gerenciar as 

expressões emocionais e os sentimentos do trabalhador, controlando padrões de conduta 

afetiva e emocional (Gondim, 2006).  

Teorias recentes (Grandey, 2000; Morris & Feldman, 1996) e estudos empíricos 

(Hochschild, 1983; Boyle, 2005) sugerem que o gerenciamento de emoções e as 

expressões emocionais são importantes no sucesso no trabalho e têm finalidades 

específicas. Os empregados podem engajar-se em trabalho emocional para influenciar 

as emoções de outros (colegas, clientes), para favorecer o alcance de metas do trabalho 

(vender um produto, tomar decisões em grupo) e para os clientes se sentirem bem em 

relação à interação de serviço (Gibson, 2006).  

Assim, a realização de trabalho emocional pode desempenhar um importante 

papel na influência sobre clientes para comprar produtos, tornarem-se leais à 

organização ou falar com outros a respeito do serviço prestado (Hochschild, 1983; 

Rafaeli & Sutton, 1991). As comissárias de voo dos estudos empíricos de Hochschild 

(1979, 1983) realizavam trabalho emocional para reduzir a ansiedade e o medo dos 

passageiros, sendo requeridas a expressar sempre afetos positivos.  

Desta forma, no trabalho emocional, os afetos podem ser utilizados como 

ferramentas de influência social (Opengard, 2005). Outros autores sustentam a ideia de 

Hochschild (1979, 1983) de que, atualmente, a emoção é vista como um recurso 

disponível para o gerenciamento (Ashforth & Humphrey 1993; Morris & Feldman, 

1996).  

O movimento atual não é mais na direção da proibição de experiências 

emocionais, como o foi, tradicionalmente, nas organizações de trabalho. A tendência é 

no sentido da prescrição, do gerenciamento dos afetos por parte da empresa, uma vez 

que os afetos não devem mais ser omitidos, mas utilizados como recursos para atender a 

demandas organizacionais, gerando vantagem competitiva.  
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A sobrevivência de uma empresa no atual mercado, competitivo e volátil, 

depende, em grande medida, da disponibilidade dos seus funcionários em desenvolver 

diversas habilidades, dentre elas as emocionais, para oferecer serviços de qualidade. 

Lidar com frustrações, controlar emoções e relacionar-se bem com outras pessoas fazem 

a diferença no mundo do trabalho. Nesse contexto, o uso de controles normativos e a 

introdução de técnicas de vigilância para a consecução bem sucedida desses objetivos 

são constantes (Bolton, 2005; Goleman, 1995).  

Hochschild (1983) pondera que sempre existiram serviços nos quais o 

trabalhador tem contato com o público, mas o que é novo nisso são as construções 

sociais, as diversas exigências para o trabalhador, dentre elas a de que ele realize 

trabalho emocional, no intuito de oferecer serviços de melhor qualidade e mais 

competitivos. Assim, a novidade está na forma como é organizado e administrado o 

trabalho emocional na grande maioria das empresas.  

Esse fato faz com que algumas empresas comecem a desenvolver sofisticados 

treinamentos de técnicas de trabalho emocional, em que se sugere como imaginar e 

como sentir, deixando claros os estados afetivos esperados de seus funcionários, 

demandando o que querem que seus funcionários sintam ou expressem. Na área 

comercial, essa utilização pode fazer com que o estado afetivo do indivíduo se 

caracterize como um recurso para fazer dinheiro, ideia central na concepção de trabalho 

emocional de Hochschild (1979, 1983) e apoiada por outros autores como Fineman 

(2001), que acredita ser o trabalho emocional uma obrigação opressiva.  

A expressão de emoção, antes uma decisão pessoal, tornou-se uma moeda de 

troca, com padrões e regras ditando como e quando as emoções devem ser expressas 

(Morris & Feldman, 1996). Especialmente no setor de serviços, em que as interações 

face a face ou por telefone com clientes são frequentes ou ocorrem em toda a jornada 

laboral, muitos empregados devem expressar estados afetivos apropriados como um 

requisito importante no andamento de seus trabalhos, para manter relações positivas 

com os clientes.  

Wharton (1993) defende que o trabalho emocional tende a ser mais oneroso em 

atividades com baixa autonomia e em alguns papéis de fronteira, em que as pessoas 

representam suas companhias para estranhos. Assim, o trabalho emocional passa a ser 
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uma das necessidades do trabalho diário, principalmente porque esses trabalhadores 

representam a empresa para os clientes (Ashforth & Humphrey, 1993; Hochschild, 

1983).   

Além disso, muitos estudos têm se concentrado em investigar a relação entre  

trabalho emocional e estresse psicológico e, em particular, entre cansaço e satisfação no 

trabalho (Brotheridge & Grandey, 2002; Lewig & Dollard, 2003; Morris & Feldman, 

1997; Schaubroeck & Jones, 2000; Zapf et al., 1999). Apesar de o conceito de trabalho 

emocional está interligado com conceitos correlatos, o foco desta dissertação é 

evidenciar que o trabalho do gerente traz exigências afetivas, por causa do conteúdo das 

tarefas, das relações estabelecidas com sua equipe e seu superior hierárquico, e, 

sobretudo, por conta do contexto onde atua.   

 Alguns autores acreditam que o trabalho emocional está intrinsecamente 

relacionado com as relações interpessoais, que são um aspecto importante na satisfação 

no trabalho. Resultados inconsistentes foram encontrados na relação entre trabalho 

emocional e bem-estar psicológico, com alguns estudos que mostram correlações 

positivas (por exemplo, Wharton, 1993; Ashforth & Humphrey, 1993), e outros 

mostrando correlação negativa (por exemplo, Heuven & Bakker, 2003; Pugliesi, 1999; 

Schaubroeck & Jones,2000, Zapf et al., 1999).  

 Ao se referir às exigências percebidas para mostrar emoções específicas em um  

trabalho, Zapf et al. (1999) constataram que exaustão emocional foi positivamente 

correlacionada com a exigência de lidar com emoções negativas, em uma amostra que 

incluía muitos profissões (por exemplo, lar de crianças deficientes, o call centers, 

hotelaria e jardins de infância). Além disso, a exigência de lidar com as emoções 

negativas é frequentemente associada com um esforço de fingir para mostrar algo 

diferente do que se sente, ou seja, expressar-se positivamente diante de situações 

associadas  à expressão emocional negativa.  

 Isso pode ser desagradável e frustrante, também devido ao fato de que lidar com 

emoções negativas é uma experiência desagradável em si mesma. Em oposição a isso, a 

expressão de emoções positivas tem gerado resultados positivos na realização pessoal 

(Brotheridge & Grandey, 2002; Diefendorff & Richard, 2003).  

 Costa e Morgan (2002), baseados no modelo de interação social, argumentam 

que mostrar que está feliz é tomado como um sinal de abertura para as relações sociais, 
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e as pessoas fazem um julgamento da outra como amigável, sociável e simpática, tendo, 

portanto, interações mais agradáveis e alta satisfação com as inter-relações. Além disso, 

a expressão intencional de emoções positivas geralmente aumenta a probabilidade de o 

parceiro, durante a interação, mostrar reciprocidade, o que pode ser percebido como 

feedback positivo e, no contexto de trabalho, contribui para a satisfação do empregado e 

sua autoestima (Zapf & Holz, 2006). Já o esforço em expressar emoções inautênticas 

pode levar à exaustão emocional e à despersonalização (Brotheridge & Grandey, 2002), 

além de gerar menos satisfação no trabalho (Morris & Feldman, 1997; Zapf et al., 

1999). 

 Essa estratégia de regulação pode tornar o trabalho mais difícil, cansativo e 

desagradável, devido à tensão interna e ao esforço fisiológico para a supressão de 

sentimentos autênticos e, consequentemente, a expressão de sentimentos verdadeiros 

(Gross & Levenson, 1997; Pugliesi, 1999). Hochschild (1983) distinguiu duas diferentes 

maneiras de manejar as demandas emocionais nos papéis organizacionais. Sobre essa 

realização de trabalho emocional, associada a uma mudança superficial de expressão 

emocional, a maioria dos estudos menciona um impacto negativo no bem estar do 

empregado. Alguns autores pontuam que, atuando ao longo do tempo, a expressão de 

emoções inautênticas pode levar a um desprendimento dos próprios sentimentos 

verdadeiros e também dos sentimentos de outras pessoas (Hochschild, 1983). 

Hochschild (1983) acredita que as mulheres normalmente vivenciam mais emoção no 

trabalho.  

  Seguindo esse raciocínio, Brotheridge & Grandey (2002) fundamentam que 

funcionários relataram níveis mais baixos de despersonalização e níveis mais elevados 

de realização pessoal quando relataram expressões mais autênticas, não apenas para 

cumprir normas organizacionais, independentemente da função. Esses resultados 

fornecem suporte a alguns resultados positivos do trabalho emocional, quando os 

próprios funcionários tentam modificar seus sentimentos internos, o que sugere, 

portanto, que o trabalho emocional também pode ser gratificante.  

 A exibição de uma expressão emocional autêntica pode levar a um sentimento 

de autenticidade (Brotheridge & Lee, 2002) e maior satisfação do trabalho (Grandey, 

2000). O argumento baseia-se no fato de que a capacidade de regular as emoções 

sentidas em conformidade com a expectativa pode satisfazer diversas necessidades, 

como as de afiliação, autoeficácia, competências sociais e de reconhecimento, 
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aumentando, assim, alguns aspectos da satisfação no trabalho (Brotheridge & Lee, 

2002; Zapf & Holz, 2006).  

 Hochschild distingue duas diferentes maneiras de manejar demandas emocionais 

para cumprimento das funções organizacionais: as de atuação superficial, que incidem 

na mudança da expressão, sem modificar os sentimentos internos, e as de atuação 

profunda. Ambas são processos de regulação emocional no trabalho, embora as 

superficiais constituam um esforço consciente de mudança desses sentimentos para 

conseguir exibir a emoção requerida. Já na atuação profunda, no entendimento da 

autora, o trabalho emocional seria o esforço de os trabalhadores expressarem emoções e 

sentimentos não espontâneos, com o intuito de realizar as metas organizacionais, o que 

traria prejuízos ao seu bem-estar subjetivo (Grove & Fisk, 1989). 

 Alguns autores acreditam que as estratégias de atuação profunda diminuem a 

tensão de dissonância e resultam em menor despersonalização, uma vez que tratar 

pessoas com autenticidade pode levar a uma relação positiva e a um senso maior de 

eficácia pessoal (Zapf, 2002). Brotheridge e Grandey (2002) pontuaram uma correlação 

entre relacionamento interpessoal e baixos níveis de saúde e bem-estar através da 

discrepância entre o que é sentido e as emoções exibidas.  

 Apesar de não ser o foco desta dissertação, é pertinente citar alguns estudos que 

sugerem o efeito de mediação das estratégias de regulação emocional (Brotheridge & 

Grandey, 2002; Brotheridge & Lee, 2002; Grandey, 2000; Grandey, 2003), enquanto 

outros estudaram o efeito de mediação da dissonância emocional (Heuven, Bakker, 

Schaufeli, & Huisman, 2006; Zapf & Holz, 2006) frente ao trabalho emocional. Assim, 

as estratégias de regulação emocional são mediadoras na medida em que se tornam 

variáveis que explicam a relação entre um preditor e um resultado, sendo o mecanismo 

através do qual influencia o resultado do trabalho emocional (Baron & Kenny, 1986).  

 Quanto ao trabalho emocional em funções de gestão, Brotheridge e Lee (2002) 

observaram que as estratégias de regulação emocional tinham um efeito de mediação 

total das características do papel da frequência, intensidade, duração e variedade de 

interações emocionais na autenticidade e despersonalização. Assim, quando 

trabalhadores enfrentam exigências emocionais em seus papéis, eles se envolvem em 

estratégias de manejo resposta, buscando gerar relacionamentos eficazes e 

recompensadores com as pessoas às quais se relacionam (por exemplo, consumidores, 

clientes ou colegas de trabalho). 
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  Muitas vezes, há um desequilíbrio entre as demandas emocionais decorrentes do 

trabalho e as estratégias de regulação resultantes de uma tensão emocional por utilizar 

constantemente tais estratégias, ou seja, há um esforço muito grande em realizar 

estratégias de superfície e profundidade para um bom desempenho do exercício 

funcional. Por isso, Heuven e Bakker (2003) argumentam que a combinação adequada 

de regulação emocional e alto controle pode levar a um senso de aprendizado e 

realização, enquanto baixo controle sobre o trabalho, quando combinado com a 

dissonância emocional, levam à exaustão.  

 Além disso, Zapf e Holz (2006) constatam que, quando as necessidades pessoais 

dos funcionários são combinadas com a necessidade de trabalho emocional pode haver 

uma relação positiva entre o trabalho emocional realizado e a saúde. Essa relação seria 

mediada pela contradição entre o que sentir e o que expressar. Assim, as estratégias 

superficiais têm efeitos negativos nas exigências de trabalho e implicam o bem-estar do 

trabalhador, devido à discrepância em filtrar o que é exibido e a supressão de 

sentimentos verdadeiros, o que não leva a um sentimento de autenticidade (Brotheridge 

& Lee, 2002) e maior satisfação do trabalho (Grandey, 2000).  

 Ashforth e Humphrey (1993) argumentam que apenas expressões sinceras 

trazem resultados positivos para os trabalhadores. Por isso, nas estratégias profundas, há 

uma mudança do sentimento interior, e, portanto uma maior autenticidade, o que pode 

trazer benéficos e resultar em sentimentos de realização pessoal e engajamento, ao invés 

de desapego nas relações interpessoais. Como ainda não há evidências empíricas da 

relação entre gerir as emoções no trabalho e bem-estar e também entre o apoio das 

demandas de trabalho emocional e estilos de gestão, o campo de estudo fica aberto para 

evidenciar resultados negativos e (ou) positivos. 

 Assim, neste primeiro capítulo, pretendeu-se esclarecer a compreensão dos 

principais conceitos relacionados ao estudo das emoções, através de perspectivas que 

enfatizassem aspectos sociais que influenciam no contexto organizacional e do trabalho, 

principalmente evidenciando a importância do conceito de Trabalho Emocional e 

incluindo os principais estudos da temática.  A partir deste ponto, o capítulo subsequente 

terá como foco central a atividade do gerente nas organizações, relacionando-a com as 

possíveis demandas emocionais emergentes da função. 
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2- A atividade de gestão. 

Neste capítulo, a atividade de gestão será definida e contextualizada no mercado 

de trabalho brasileiro. Serão caracterizadas também as principais atividades 

desenvolvidas pelos gestores e consideradas as possíveis demandas emocionais que 

justificam a realização do trabalho emocional na atividade. 

 

2.1 O gestor – contexto, caracterização e função 

 A atividade de gestão tem se consolidado, ao longo dos anos, de maneira central, 

nas organizações de trabalho. Sua importância decorre da posição intermediária na 

hierarquia organizacional, servindo de elo entre os interesses dos dirigentes e os dos 

empregados. Essa centralidade permite ao gestor oscilar entre o conservadorismo e a 

autonomia para influenciar as interações dos diversos atores do mundo organizacional e 

perpassa pelo desenvolvimento da sociedade (Davel & Melo, 2005).  

 Segundo Raufflet (2005), existem inúmeras definições e concepções a respeito 

do que é ser gerente ou sobre a atividade de gestão. Por isso, antes de continuar com o 

desenvolvimento da seção, faz- se necessário caracterizar, para delimitar o estudo, o que 

se chama gestor.  

 Na perspectiva adotada nesta dissertação, gestor é a pessoa que está sendo 

colocada, pelo contexto organizacional, para fazer com que acontecimentos, fatos, 

ocorrências, rotinas ou tarefas sejam cumpridas, ou seja, fazer com que as coisas 

funcionem e funcionem bem. Assim, é possível encontrar pessoas de diferentes cargos – 

numa estrutura mais fixa dentro do organograma organizacional e, muitas vezes, 

previsível – assumindo, em algum momento a atividade gerencial. 

  Por conta dessa lógica, a atividade de gestão tem caráter temporário e pode ser 

exercida em vários níveis: alto escalão (alta cúpula administrativa, como, por exemplo, 

diretor), nível intermediário (alguém que funciona como elo entre a diretoria e uma 

equipe) e nível de supervisão (alguém que lidera um pequeno grupo, para auxiliar o 

gestor intermediário).  

 Além do mais, palavras como líder, gerente, coordenador, entre outras similares 

ou do mesmo campo semântico, serão consideradas como sinônimos da expressão 
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“gestor”. Portanto, o foco deste estudo são pessoas que exercem a atividade de gestão 

intermediária no contexto organizacional.    

 A sociedade é estruturada em torno de organizações: nasce-se em hospitais, 

convive-se em creches ou nas escolas, algumas pessoas chegam às universidades, outras 

trabalham em organizações. Mesmo que não se perceba, existem modelos de gestão, 

quase sempre predeterminados e fundamentais para o bom funcionamento de empresas 

e de instituições.  

Por isso, é importante o esforço em compreender a construção desses modelos, 

já que eles são inerentes às necessidades da gestão organizacional e influenciam 

diretamente a atividade dos gerentes (Loiola & Cols., 2004). Assim, como ponto de 

partida para desenvolver a argumentação, buscou-se o significado das palavras modelo e 

gestão.  

A palavra modelo derivada do latim modulus e conduz a molde, forma, 

implicando, de algum modo, a ideia de organização e ordenamento de partes que 

compõem um conjunto. Assim, o modelo serve de exemplo ou norma para se agir em 

uma determinada situação. 

A palavra gestão, por sua vez, advinda de gerir, significa organizar e modelar, 

por meio de instrumentos e técnicas adequadas, os recursos financeiros e materiais da 

organização e até mesmo as pessoas que a compõem (Ferreira & Cols., 2006). As 

relações humanas e sociais são impregnadas de modelos utilizados para gerenciar as 

organizações.  

É na cópia e na reprodução desses modelos que predomina a forma pela qual os 

atores, no caso os gerentes, agem, em determinadas situações. O mesmo acontece em 

relação à palavra gestão: em seu significado instrumental, predomina a forma, e não a 

função. Esse raciocínio de a forma sobrepor-se à função parece agrupar as escolas de 

pensamento da administração e caracterizam os diferentes modelos de gestão.  

As escolas de pensamento podem ser agrupadas em três grandes perspectivas: 

perspectiva estrutural, perspectiva humanística e perspectiva integrativa. Essas 

perspectivas estão circunscritas nas teorias gerais da administração e, por sua vez, 

podem ser agrupadas em duas grandes tendências de estudo na área de gestão: os da 

administração clássica, do início do séc. XIX, com uma lógica funcionalista; e os da 

teoria crítica – Critical Management Studies – CMS, final do séc. XX, juntamente com 

abordagens pós-modernas (Vieira & Caldas, 2006).  
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Não serão detalhadas essas perspectivas. Apenas serão evidenciadas diferenças 

entre o que é proposto pelos modelos que dão forma à função gerencial, para, a partir 

daí, evidenciar situações recorrentes a essa função nas organizações. Tanto a 

perspectiva estrutural quanto a perspectiva humanista dão ênfase na forma. Portanto, 

para essas duas perspectivas, o modelo é mais importante que a função, embora a 

perspectiva humanística já vislumbre um deslocamento da ênfase para a função. 

 Já na perspectiva integrativa, a preocupação predominante passa a ser com a 

função e não com a forma. Assim, os objetivos se sobrepõem a modelos 

predeterminados, e os gerentes podem agir diante das diferentes situações mais 

livremente. A percepção dessas diferenças conceituais é importante, pois elas, além de 

marcarem as políticas de gerenciamento adotadas nas diferentes organizações, 

influenciam no modo como os gerentes agem diante das mais variadas situações. Esse 

enquadre é importante para o trabalho emocional na atividade de gestão.  

Além disso, é por conta dos diferentes modelos de gestão que os gerentes podem 

ser vistos de diferentes maneiras e, consequentemente, agir de diferentes formas. Podem 

ser considerados como alocadores de recursos (Bower, 1970), inovadores (Kanter, 

1983; Burgelman, 1983), improvisadores (Déry, 1997; Hatch, 1999), participantes da 

conversa estratégica (Wesley, 1990), implementadores de mudanças (McConalogue, 

1991) e até mesmo desenvolvedores de novos produtos (Nonaka e Takeuchi, 1995).  

 Especificamente, para a gestão de pessoas, existe também um modelo que busca 

reunir duas grandes orientações de políticas e práticas de gestão, com implicações sobre 

os vínculos estabelecidos entre pessoas e suas organizações empregadoras: as de 

práticas individuais, que favorecem o surgimento do empreendedor autônomo 

(orientação Agency), e as práticas coletivistas, que favorecem o surgimento do 

trabalhador comprometido (orientação Community). Essas duas concepções são 

apoiadas em princípios e valores antagônicos (Rosseau e Arthur, citados em Bastos e 

Granjeiro, 2008). 

 Atualmente, há uma tendência de as técnicas de gestão evoluírem para uma 

visão mais sistêmica, atendendo às necessidades emergentes de acionistas, executivos, 

funcionários e comunidade. Os sistemas de gestão do desempenho organizacional, que 

se baseavam, primordialmente, em indicadores financeiros e contábeis, por causa do 

paradigma administrativo concentrado em valores econômicos e associado a aspectos 

tangíveis, agora precisam englobar também aspectos considerados intangíveis, como a 
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capacidade de inovar, o valor da marca e o capital intelectual. Esses recursos intangíveis 

constituem aptidões para implementar novas estratégias e mudanças organizacionais, 

dentre outros (Limongi-França & Oliveira, 2005). 

 O contexto das organizações tem se adaptado às novas demandas de mercado e a 

um relacionamento cada vez mais exigente por parte dos públicos com os quais elas 

interagem. O acirramento da competição exige que as empresas encontrem modelos 

estratégicos e práticas gerenciais que tornem seu negócio cada vez mais sustentável em 

longo prazo (Torres, 2006).  

 Essas diferentes concepções acerca dos modelos de gestão mostram o 

movimento das organizações, que se expressa nos valores, em suas políticas e práticas. 

Nesse movimento, é determinada a intermediação das relações entre os indivíduos e a 

organização (Bastos & Granjeiro, 2008). 

 São as mudanças e desafios enfrentados pelas organizações que geram impactos 

nos processos de trabalho, demandando das empresas novas competências relativas ao 

negócio e dos indivíduos, novas capacidades. Nesse sentido, os modelos de gestão e os 

perfis gerenciais são peças-chave para se definir a dimensão estratégica da organização 

e são redesenhados para que possam atender a um novo cenário, de modo a garantir a 

eficácia dos diversos processos organizacionais e viabilizar sua sustentabilidade 

(Carbone, Brandão, Leite e Vilhena, 2005). 

Surgem valores paradoxais na gestão das organizações, pois, através de recursos 

intangíveis, deve-se chegar aos recursos tangíveis, como, por exemplo, utilizar a 

capacidade de inovar como um meio para atingir a uma meta financeira mensal 

(Vasconcelos; Mascarenhas & Vasconcelos, 2006). Esses valores paradoxais abrangem 

a exigência de novos perfis profissionais, na medida, em que o indivíduo deve trabalhar 

conciliando valores aparentemente opostos, o que resulta na busca de um equilíbrio 

entre a emoção e razão, o que corresponde ao trabalho emocional na função de gerente. 

Ribas (2006) afirma que o termo paradoxo vai além do contexto organizacional, 

já que também considera que as organizações refletem os valores da sociedade, a qual,  

numa perspectiva caótica pós-moderna, é imbricada de valores paradoxais. É no 

conjunto de mudanças materiais e intangíveis, que o gerente – homo administrativus – 

se destaca como personagem central na compreensão da sociedade contemporânea, 

produzindo e reproduzindo todo um sistema de descrição, de explicação e de 
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interpretação do mundo a partir das categorias e, portanto, dos modelos do mundo da 

administração.  

Além do mais, os autores consideram que o gerente realoca, na prática, as 

diversas racionalidades do mundo organizado. De fato, ao se concordar que a 

administração, como campo científico, surge ao mesmo tempo em que se consolida o 

espaço da gerência, a existência de um grupo social de gerentes tem constituído um dos 

aspectos mais significativos da organização do trabalho e da sociedade nos últimos 100 

anos. Esse fato torna bastante justificáveis os estudos sobre esse grupo (Davel & Melo, 

2005).  

 Recorrendo aos estudos clássicos sobre os gerentes, Fayol (1949) propôs o uso 

de conceitos de planejamento, organização, comando, coordenação e controle como 

forma de concepção teórica do trabalho gerencial. Porém tal concepção permanece 

bastante abstrata, levando vários estudiosos, a partir da década de 1950, a investigarem 

as tarefas cotidianas dos gerentes.  

Os pesquisadores propuseram outras representações do gerente, como um 

“grande homem”, uma pessoa que possui o sentido e a essência da direção, alguém que 

infunde seus valores pessoais e profissionais em toda a organização. Trata-se de um 

empreendedor e promotor da inovação, um tomador de decisões não programadas, em 

um ambiente complexo e incerto, ou um líder eficaz, detentor de certos traços de 

personalidade.  

Em seus estudos, Carlson (1951) percebe que os gerentes têm jornadas 

fragmentadas, essencialmente com comunicações verbais. Sayles (1964) afirma que os 

gerentes são vistos como líderes, monitores e participantes no processo de trabalho. 

Esse último autor concluiu que o comportamento dos gerentes se insere numa rede de 

relações de dependência mútua. O objetivo do gerente é se esforçar para construir e 

manter um sistema de relações recíprocas. Essas relações são o lugar de trocas de fluxo 

de trabalho, de estabilização mútua e de inovação.  

Stewart (1967), conclui que os gerentes passam aproximadamente a metade do 

tempo discutindo ideias, em discussões informais ou em reuniões, ao telefone ou em 

atividades sociais. As variações em torno desse perfil médio do gerente dependem dos 

indivíduos e do contexto de trabalho.  
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Se cada autor destaca alguns aspectos do trabalho dos gerentes, nenhum deles 

responde à questão “o que fazem os gerentes no cotidiano de seu trabalho?” Para 

responder a essa questão, alguns pesquisadores iniciaram uma série de observações 

sobre as atividades diárias dos gerentes. Esse grupo seria conhecido como a escola das 

atividades cotidianas (work activities school), liderada por Mintzberg (1973), ou ainda 

como a escola do comportamento gerencial (managerial behavior), por Stewart (1967).   

Em suma, os resultados de estudos dos autores supracitados convergem para 

constatações de que os gerentes passam a maior parte de seu tempo falando e escutando, 

raramente permanecendo mais de 30 minutos sozinhos, sem interrupções. Assim, as 

atividades são fragmentadas e comportam uma diversidade de aspectos numa jornada de 

trabalho. Posteriormente, Mintzberg (1960 e 1970) corrobora as ideias dos referidos 

autores e acrescenta que os gerentes interagem servindo de pontes entre suas 

organizações e as redes exteriores a elas, além de afirmar que o papel mais importante 

do trabalho do gerente continua sendo aquele ligado à decisão. A partir de observações 

de campo, foi constatado que os gerentes são, antes de tudo, pessoas de ação, agindo no 

calor dos acontecimentos. Raramente os gerentes têm tempo e oportunidade de tomar 

uma decisão nas condições ideais.  

Segundo Kotter (1982), cada gerente tem um conjunto de objetivos e, para 

colocá-los em execução, ele desenvolve e mantém uma rede de relações interpessoais, 

atividade que necessita de tempo, favorece a obtenção de apoios para subir na hierarquia 

ou para se manter na mesma posição em caso de dificuldade. Além do mais a posição 

intermediária dos gerentes lhes confere um tipo de trabalho cheio de nuanças, 

complexidades e dilemas que merece esclarecimento e reflexão da parte do campo das 

ciências envolvidas.  

Os autores acreditam que os gerentes que ocupam um espaço intermediário na 

cadeia hierárquica das empresas atuam num espaço caracterizado, principalmente, pela 

ambiguidade e pela capacidade de mediar contradições. Com o aparecimento da 

administração como disciplina científica, os gerentes desenvolveram uma identidade 

coletiva própria e se responsabilizaram pela intermediação das relações de poder entre 

dois polos na divisão social do trabalho – trabalhadores e proprietários, concepção e 

execução (Davel & Melo, 2005). 
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Hill (2008) acredita que novos gerentes, em geral, pressupõem que suas posições 

lhes darão autoridade e liberdade, embora ao exercerem essa função, descobrem-se 

engrenados em uma rede de relacionamentos com subordinados, chefes, colegas e 

outros. Todos geram demandas persistentes, frequentes e conflitantes. Em um dos seus 

estudos, a autora apresenta o seguinte relato de um novo gerente: “Na verdade, você não 

está no controle de nada.” 

Segundo a autora, outro fator-surpresa da função é que as qualidades e métodos 

exigidos para o sucesso como um colaborador individual são radicalmente diferentes 

daqueles exigidos para se ter sucesso como um gerente. As carreiras, como atores 

individuais, não preparam para a responsabilidade de impor e implantar uma agenda 

para um grupo inteiro. Alles (2008) afirma que os chefes, independentemente do nível 

hierárquico, cumprem um papel na relação com seus colaboradores. Assim, cada 

organização terá um estilo de condução e diferentes metodologias de trabalho, e isso 

deverá ser considerado em cada caso: como se constrói o papel do chefe dentro da 

cultura organizacional. 

Na edição On the Tests of a leader da revista Havard, Business Review (HBR, 

2008), foi lançada uma questão sobre liderança para um grupo de líderes de negócio, 

representantes de diferentes indústrias, nacionalidades, níveis gerenciais e empresas de 

vários portes. As respostas foram tão distintas quanto o grupo em si. As oito respostas 

apresentadas por oito gerentes diferentes focalizavam: humildade, energia, intuição, 

visão, perspectiva, paixão, convicção, aprendizado.  

Fischer & Melo (2006), em seus estudos relacionados à gestão social, 

argumentam que, em tempos de dilemas postos pelos desafios do desenvolvimento 

socioterritorial, retoma-se o conceito de gestão como um fato social. A gestão 

compreende estratégias e instrumentos orientados por valores impregnados de 

interpretações dos fatos sociais. 

Por desempenhar uma atividade ambígua, os gerentes ficam sujeitos a uma 

situação flutuante de poder, autonomia, conservadorismo, capacidade de inovar e de 

influenciar as relações entre os diferentes indivíduos que participam da vida 

organizacional. Mas como os gerentes se tornam gerentes?   

Os autores resumem que existem três explicações mais recorrentes: uma 

explicação técnica, uma de elite e uma política. A explicação mais difundida seria a 

técnica, a qual sugere que os gerentes apareceram e se desenvolveram como um novo 
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grupo de especialistas por causa do crescimento em escala e em complexidade das 

empresas capitalistas a partir da metade do século XIX. 

Pela lógica da explicação técnica, gerentes assumem o controle da situação 

quando as unidades de custo são ameaçadas pela falta de coordenação administrativa, e 

essa situação acontece na manufatura quando a tecnologia de produção permite o 

aumento do volume de produtos padronizados para atender ao mercado nacional e ao 

internacional. A explicação de elite diz respeito aos diversos mecanismos sociais e 

econômicos que um grupo de pessoas, no caso os gerentes, arrogava a si legitimar-se 

como tal. Essa explicação emerge no século XX e ressalta a importância e dominância 

da consolidação de uma elite administrativa associada ao crescimento de burocracias de 

larga escala. 

Por fim, a explicação política observa que a razão pela qual a administração 

começa ser desempenhada por administradores especializados é política e tem como 

propósito controlar o trabalho. Outros autores enxergam os gerentes como um grupo 

social composto por indivíduos sem semelhanças aparentes, de acordo com certos 

critérios, como trajetórias sociais e escolares e tipo de funções na empresa.  

Essa visão de gerentes como grupo social apoia-se em duas dimensões uma 

simbólica (o processo coletivo e conflituoso de definição e delimitação do grupo) e 

outra política (o processo de institucionalização do grupo pelos líderes, sindicatos e 

políticos). Outros autores indicam que tal grupo comporta subdivisões, subcategorias e 

subtemáticas variadas. Por isso, podemos ainda, visualizar o grupo de gerentes através 

de manifestações funcionais diversas, como, por exemplo: gerentes de linha,  

intermediários, de alto escalão, mulheres e homens, brasileiros e de outras 

nacionalidades.  

A partir dessas diferentes categorias, há diferentes particularidades e fatores que 

explicam a função e o desempenho gerencial. Os mais citados, segundo Davel e Melo 

(2005), são: a) as atividades, as relações de poder e as interações com subordinados, 

superiores e colegas no cotidiano de trabalho; b) o enquadramento propiciado pelos 

padrões simbólicos da empresa na qual estão inseridos; c) as possibilidades e as 

restrições impostas pela cultura nacional e regional vivenciada pelos gerentes; d) a carga 

elevada e o caráter ambíguo das responsabilidades do gerente como mediador de 

interesses diversos e opostos entre capital e trabalho; e) os problemas graves de saúde 

mental e de estresse profissional que podem ser gerados por essa situação de 
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instabilidade constante; f) a construção e a consolidação da categoria de gerentes como 

fundamentalmente masculina, centrada em princípios e em uma lógica de valores 

predominante e historicamente masculinos. 

Esse leque de particularidades e fatores inerentes à função do gerente propicia 

aos pesquisadores do papel contemporâneo dos gerentes uma visão ampla e múltipla, 

baseada em correntes teóricas distintas dentro da teoria das organizações. Através de um 

cenário de tensão e de grandes mudanças, parece haver um mal-estar da função 

gerencial sendo exacerbado, quase sempre causado por tensões conflituosas e 

contraditórias que levam a questionar a eficácia de suas ações.  

Por isso, o contexto parece colocar os gerentes em posição delicada, exigindo 

deles a capacidade de lidar com situações conflituosas, com a falta de perspectiva no 

futuro e aumento da pressão em atingir metas. Muitos autores, no entanto, acreditam 

que os gerentes são mais os causadores de pressão e estressores do que sofredores delas, 

por se tratar de um cargo de liderança e, ao mesmo tempo, de uma categoria 

diferenciada,  

Entretanto, não se devem desconsiderar os possíveis ônus da ocupação, como a 

deterioração do clima social na empresa, a redução e (ou) achatamento das estruturas 

hierárquicas, o aumento dos meios de controle, assim como o aumento da jornada de 

trabalho, aspectos advindos das organizações que afetam também a vida privada. 

  São todas essas exigências, atreladas à imposição de novos aspectos do próprio 

contexto, que parecem configurar as regras do jogo para a ocupação de um cargo 

gerencial intermediário. As pessoas que ocupam cargo de gerência parecem colocar a 

vida profissional em primeiro plano, em detrimento da vida privada, quase sempre 

sacrificada.  

 O aumento da carga de trabalho cria, claramente, tensões na vida familiar, como 

apontam pesquisas (Thomas e Linstead, 2002).  Por isso, parecem emergir da atividade 

central de gestão situações que requerem padrões emocionais vinculados tanto ao 

contexto organizacional como à vida pessoal desses trabalhadores.  

 Segundo a visão de Mintzberg, a função do gestor é caracterizada por um 

trabalho de pressão, interrupção, orientação para ação, comunicação oral em vez de 
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escrita e trabalho com pessoas externas à organização e colegas, tanto quanto os 

chamados subordinados. Por isso, muitos autores consideram que Mintzberg desafia a 

visão convencional do gerente. 

 Mintzberg descreve o conteúdo do trabalho gerencial argumentando que ele 

ocorre em três níveis: um nível de informação muito abstrato, um nível intermediário, 

com pessoas, e um nível concreto de ação. Para ele, o papel que a função do gerente 

desempenha pode se ajustar a esses três níveis O autor enfatiza também que os gerentes 

devem saber lidar com esses três níveis de uma forma integrada, embora, quase sempre, 

favoreçam um nível ou outro. 

 Mintzberg acredita que todos os escritores mais conhecidos da literatura 

gerencial parecem enfatizar uma determinada parte do trabalho e excluir outras. Juntos, 

talvez eles cubram todas as partes. Tom Peters diz que bons gerentes são executores; 

Wall Street afirma que eles “fecham negócios”; Michael Poters sugere que são 

pensadores; Abraham Zaleznick e Warren Bennis afirmam que bons gerentes são 

realmente líderes. Contudo, durante o século XX, a maior parte dos escritores clássicos 

como Henri Fayol e Lyndell Urwick, entre outros, continuam asseverando que bons 

gerentes são essencialmente controladores. 

 O fato é que a imagem deixada por tudo isso em relação ao trabalho do gerente é 

a de um trabalho altamente sistemático e cuidadosamente controlado. Nos anos 90, 

iniciou-se uma discussão sobre a função da gerência associada a pós-modernidade. Os 

estudos organizacionais que consideram a lógica pós-moderna são válidos por 

considerar a influência de três elementos na estrutura das organizações: flexibilidade, 

fluidez e processos identificatórios efêmeros, que se deixam influenciar tanto pelos 

eventos cotidianos do espaço local – microcontexto – como também por experiências 

globais distantes – macrocontexto.  

 Bilhim (2002) acredita que a organização pós-moderna é flexível, e seus 

empregos exigem competências múltiplas, dando lugar a formas de relacionamento 

mais complexas e fragmentárias, incluindo subcontratação, trabalho em redes, processos 

de tomada de decisão participativos e tecnologias de informação avançadas. Sob essa 

ótica, o “gerenciar” é associado a um processo de construção de imagens através do 
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qual a mídia desempenha papel importante na difusão dos novos modos e modelos de 

comportamento, o que resulta nos modismos gerenciais.  

 Dito de outro modo, a função gerencial parece ser definida por um espaço de 

atuação diversificado, que é construído e reconstruído através da dinâmica entre o 

contexto de atuação e o indivíduo que executa a função.  Essa definição conduz à 

leitura de uma função gerencial atrelada a práticas discursivas presentes no universo 

organizacional, atualmente baseadas na implementação de novas tecnologias de gestão, 

como reengenharia, círculos de qualidade, qualidade total, entre outras (Hassard, 

Tonelli, Alcadipani, 2005), mas também nos valores individuais.  

 Os autores afirmam que os estudos organizacionais estão intimamente atrelados 

às mudanças da sociedade. Assim, novos tempos parecem exigir novas teorias 

organizacionais e novas formas de pensar as organizações (Morgan, 1986; Clegg, 1990; 

Parker, 1992; Hatch, 1997).   Segundo Torres (2002), as organizações têm enfrentado 

inúmeras mudanças – necessidade de lidar com novas situações a cada momento,  

limitações de modelos matemáticos lineares rumo a modelos complexos, da lógica 

cartesiana à lógica fuzzy, dissenso entre especialistas, além de aspectos socioculturais e 

econômicos da globalização. Tudo, em suma, sinaliza um fenômeno básico: a mudança 

contínua, ela mesma como uma imagem organizacional em si.  

 Booth & Rowlinson (2006) agrupam em duas grandes perspectivas 

organizacionais a discussão sobre o gerenciamento: o universalismo e o “presentismo”. 

O universalismo comporta uma visão de que a teoria das organizações contemporâneas 

se aplica aos fenômenos organizacionais em todas as sociedades, em todos os tempos. 

Já o presentismo é resultado da investigação do que está sendo relatado, como se isso  

ocorresse de forma descontextualizada.  

 Assim, seguindo a lógica dos autores supracitados, o presentismo contradiz o 

universalismo, na medida em que o presente é frequentemente assumido como um 

período de mudanças sem precedentes, anunciando o nascimento de 

uma nova era. Os autores afirmam que isso geralmente é feito sem a devida 

consideração de possíveis precedentes históricos.   
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 Dada a diversidade das atividades da função gerencial, salienta-se que os 

gerentes devem estar atentos à sua atuação como figura-chave de uma organização e do 

seu papel relevante nos processos de negociação, inovação, planejamento e controle 

(Davel e Melo, 2005), com vistas ao alcance de objetivos organizacionais, mobilizando 

recursos materiais e emocionais. Independentemente da leitura que se faça dos 

comportamentos gerenciais, da função gerencial, ou até mesmo dos modelos de gestão, 

existe uma premissa comum: o gerente é aquele que faz a intermediação entre os 

ditames da organização – que busca resultados cada vez melhores –  e as pessoas – que 

trabalham nela e (ou) são usuárias do serviço.  

 

2.2- A atividade de gestão e emoções  

No primeiro capítulo, discutiu-se que o local do trabalho é uma arena rica para a 

manifestação de emoções, que tanto podem ser positivas como negativas. Segundo 

Muchinsky (2000), para compreender os comportamentos humanos, é preciso 

compreender os sentimentos, inclusive em contextos de trabalho. Apesar disso, só 

recentemente pesquisas começaram a examinar as consequências das emoções no 

trabalho, tanto com relação aos trabalhadores quanto no que diz respeito às 

organizações (Brief & Weiss, 2002).  

De uma maneira geral, a exibição de emoções ou o uso de sentimentos para 

realizar tarefas é fundamental para o desempenho de um papel (Brotheridge & Lee, 

2003). Mais especificadamente, estudos sobre as atividades dos gestores e as emoções a 

elas associadas ajudam a compreender os variados fenômenos do contexto 

organizacional e do trabalho, quase sempre suprimidos pela forte ênfase tradicional na 

racionalidade (Gondim & Siqueira, 2004).  

Com o intuito de modificar esse quadro, evidencia-se uma clara tendência de 

estudar as demandas emocionais e a função de gestão (Avey, Wernsing & Luthans 

2008; Callahan & McCollum, 2002; Celeste, 2009; Fambrought & Hart, 2008; Fineman, 

1997; Miller, 2002; Stein, 2005). Fazendo uma síntese, esses estudos mostram relações 

entre conceitos de trabalho emocional, inteligência emocional e a função do gerente nas 

organizações. 
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 Detalhando alguns dos estudos, há o de Almeida & Sobral (2005), em que o foco 

da pesquisa foi como sobre como os gerentes negociavam no contexto empresarial. O 

objetivo foi lançar as bases para o desenvolvimento de estudos posteriores que analisem em 

profundidade o papel decisivo da emoção. Os autores pontuam que os estudos têm se 

concentrado nos aspectos processuais e de decisão, ignorando as características 

individuais do gerente negociador, já que alguma literatura mais recente destaca o 

impacto decisivo que o perfil da inteligência pode ter nos resultados da negociação.  

  A partir da análise dos resultados do estudo, eles concluíram que existe uma 

preferência por posturas negociais de autocontrole emocional, em detrimento da 

expressão livre de emoções. Apesar dessa sobrevalorização da racionalidade, os 

gerentes do estudo aprovam a utilização de emoções positivas e reprovam a 

possibilidade de manipulação de qualquer tipo de emoção. 

 Esse resultado corrobora a ideia de que a negociação é tradicionalmente vista 

como processo racional, em que a interferência da emoção é considerada uma distração 

(Davidson & Greenhalgh, 1999). Almeida & Sobral (2005) também argumentam que, 

num processo negociação, dependendo do grau de complexidade, as características 

individuais podem ser determinantes na construção de percepções que favoreçam ou 

desfavoreçam o desenvolvimento positivo da interação das partes envolvidas.  

 Assim, se a negociação for presencial, como de fato acontece na maioria dos 

casos, o perfil individual, social e psicológico dos negociadores ganha uma relevância 

reforçada, que não deve ser negligenciada. É verdade que algumas características 

pessoais tendem a ser estáveis em cada indivíduo, mas, em situações onde é possível 

escolher o negociador que representa uma das partes, essas características podem ser 

determinantes na escolha da pessoa mais indicada, maximizando as possibilidades de 

êxito da negociação (Fulmer & Barry, 2002).  

Na realidade da maioria das organizações, existe a crença de que algumas 

emoções devem ser inibidas no ambiente de trabalho, como, por exemplo, a inveja e o 

ciúme, quase sempre comuns no contexto organizacional, porém considerados afetos 

desintegradores. Nesse caso, normas de solidariedade ligadas ao sentimento de empatia 

são estimuladas para minimizar o impacto desses afetos negativos na organização 

(Gondim & Siqueira, 2004).  

Entretanto, as emoções negativas nem sempre devem ser inibidas ou suprimidas, 

pois elas têm caráter funcional. Por exemplo, em uma situação de raiva diante de uma 
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grosseria feita por um cliente, um comportamento de revide pode ser substituído por um 

sorriso de cortesia, já que a reação de revide pode colocar em risco a permanência no 

emprego, além de ferir a máxima de que “o cliente está em primeiro lugar”.  

A reação de raiva, nesse caso, poderia ser manifestada em outra situação, como, 

por exemplo, se fosse dirigida a um cliente que fura a fila do caixa e prejudica o 

atendimento dos que estão aguardando a vez de ser atendidos. Nessa situação, a 

iniciativa do empregado de expressar uma emoção negativa, compartilhada em silêncio 

pelos demais clientes, poderia ser apreciada como um alívio. Acreditou-se ser justa a 

conduta rude do empregado, pois, na situação, ele tenta assegurar o cumprimento de 

uma norma coletivamente aceita (Gondim & Siqueira, 2004). 

 Celeste (2009) desenvolveu um estudo exploratório sobre o trabalho emocional 

dos gestores. A pesquisadora buscou correlações entre interação e demandas de trabalho 

(frequência, duração, intensidade e variedade), percebendo as regras de exibição para  

esconder as emoções negativas e para exibir as emoções positivas. 

 Brotheridge & Grandey (2002) investigaram o trabalho emocional focando as 

demandas interpessoais, a falta de controle da emoção percebida através das regras de 

expressão facial e as estratégias de regulação emocional em uma gama de diferentes 

ocupações. Incluíram as tarefas tradicionais que demandam trabalho emocional, como o 

setor de serviços e vendas, e as não tradicionais, como, as de gestores e trabalhadores de 

escritório. Na análise, não encontraram diferenças significativas em termos das regras 

de expressão emocional entre as ocupações. Entretanto, o grupo de gestores apresentou 

o mais alto nível de exigência para expressar emoções positivas.  

Dentro do contexto organizacional, vão existir inúmeras situações nas quais as 

demandas de cunho emocional irão ter influência nas ocupações organizacionais. Como 

sorrir diante de um cliente mal educado? Como cumprimentar um colega de trabalho 

após uma reunião com ferrenhas divergências de opiniões? Mais do que ter consciência 

de que essas situações, de fato, existem e afetam estados emocionais, torna-se 

necessário saber como as pessoas lidam com esses estados emocionais no trabalho, 

sobretudo na ocupação de gestor, levando-se em consideração o papel central que ele 

assume dentro do contexto organizacional.  

De fato, o que se percebe na atividade de gestão, em geral, diante do panorama 

exposto, são práticas de gestão orientadas para uma perspectiva estrutural voltadas para 
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a forma do contexto organizacional em que estão inseridas. Quase sempre se levam em 

consideração os aspectos instrumentais da ocupação, deixando-se de lado, muitas vezes, 

os aspectos funcionais. Esse fato gera discrepâncias entre o que é e o que deveria ser, e 

é nesse ponto que podem surgir demandas de trabalho emocional, muitas vezes não 

previstas nas normas e procedimentos organizacionais e reproduzidas 

insatisfatoriamente, conforme  região de frente ou de fundo.  

 Outro ponto possível de demanda de trabalho emocional diz respeito à 

constituição da função dos gestores. A atividade do gestor pertence mais ao grupo de 

função dos controladores do que a dos controlados. Por isso mesmo é que, 

frequentemente, os gerentes exercem mais o papel de produtores de estresse do que de 

pessoas sujeitas a ele, pois, aparentemente, controlam melhor seu ambiente e satisfazem 

melhor suas aspirações (Chanlat, 2005).  

Seguindo esse raciocínio, a diferença de condições sociais, quer se queira ou 

não, é um facilitador de doenças e mortes. Aparentemente, um subordinado do gerente 

(controlado) está exposto a mais condições estressantes do que os próprios gerentes 

(controladores), já que existem inúmeras recompensas materiais e simbólicas das quais 

teoricamente os gerentes se beneficiariam. Ocupar uma posição de poder parece reforçar 

sua autoimagem.  

Isso também poderia ser associado a um benefício à saúde, além de outras 

vantagens teoricamente atribuídas à atividade de gestão, como um ambiente 

diferenciado e flexibilidade de horário. Porém existe outro lado considerado árduo na 

função do gestor, a começar pelas tarefas: quantidade de trabalho, urgência, pressão, 

interrupção telefônica constante, grande número de reuniões, redução do tempo 

destinado ao lazer e à família, a própria família e a quantidade de arquivos a consultar 

(Chanlat, 2005). 

Além do mais, não se devem desconsiderar aspectos socioeconômicos da 

realidade brasileira, pois um aspecto citado como benefício, como, por exemplo, a 

flexibilidade de horários, está associada a outras finalidades: o gerente não “bate o 

ponto” para suas horas extras não serem computadas. Algumas dificuldades da 

ocupação do gestor podem advir dos próprios superiores dos gerentes – acionistas, 

diretores, presidentes, membros de Conselho Administrativo, etc. –, de várias formas, 

como autoritarismo, incompetência, mensagens contraditórias, falta de escuta, 
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promessas não cumpridas. Esses aspectos repetidos fazem com que surjam possíveis 

demandas de trabalho emocional na função do gerente. 

A própria relação com os colegas, supervisores e subordinados, pode exigir 

demanda de trabalho emocional, pois podem se apresentar comportamentos de 

ociosidade, descompromisso e hostilidade, o que interfere no processo de trabalho. Há 

também as relações sindicais e com representantes de diferentes níveis de governo, as 

quais podem se configurar como relações estressoras. 

Outra questão interessante, que pode ser apontada como uma possível demanda 

emocional, é o fato de os gerentes precisarem aprender e entender que não podem ser, 

ao mesmo tempo, oniscientes, onipresentes e onipotentes. É necessário reconhecer que 

eles têm o direito de dizer não às pessoas que os cercam, de expressar suas opiniões. 

Importa saber que seu conhecimento é limitado, que precisam dos outros e dos 

conhecimentos desses outros. 

Na atual conjuntura, os gerentes necessitam ter uma postura de trabalho 

emocional também quanto à filosofia inerente às novas perspectivas da organização. Por 

exemplo, defender o combate à poluição numa empresa cujas atividades são 

especialmente poluentes, assim como enfrentar as barreiras constituídas pelo excesso de 

comitês e comissões. Outro ponto também importante é saber lidar com as conjunturas 

do contexto, como, por exemplo, com a crise econômica. Além do mais, há os altos 

índices de desemprego em razão de determinadas conjunturas, como fusões, 

concentrações financeiras e reestruturação de empresas. Há ainda o “ter de demitir”, por 

força de um comando superior da política, na maior parte das empresas públicas.  

As reações podem variar de pessoa para pessoa em função do sexo, da idade, da 

origem étnica e social, do status e de crenças religiosas. Entretanto, o apoio socioafetivo 

de colegas, subordinados, da família, do cônjuge e dos amigos pode ser um amortecedor 

dos choques cotidianos. Quando se sentem sozinhos, o estresse acaba sendo agravado. 

Além do mais, existe um estresse profissional dos gerentes associado a uma trajetória  

da sua função: o choque da realidade, a crise da metade da carreira e a entrada na 

aposentadoria. 

Outro fato bastante apontado pela literatura, para gerentes mulheres, é a carga de 

trabalho nos papéis organizacionais, nas relações interpessoais, na carreira e no clima 
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organizacional. Merece destaque aqui o consequente conflito entre o papel da mulher no 

lar e o papel de gerente, o que pode criar sentimentos de culpa em muitas delas. Sabe-se 

que as mulheres que trabalham consagram mais tempo às atividades do lar que seus 

cônjuges, e essa dupla tarefa pode provocar insatisfação.  

Além desses papéis, gerentes as mulheres ainda têm os tradicionais, de mãe, 

pessoa sedutora, feminina. Então, essas qualidades, principalmente a sedução, são 

fontes estressoras, já que o assédio sexual é uma das manifestações mais conhecidas. 

Ainda existe a discriminação com relação a salário e carreira, os estereótipos e os 

preconceitos sexuais, a relação conflituosa entre o trabalho e a família, entre a carreira e 

a vida privada, dentre outros que variam em quantidade e em qualidade, de acordo com 

os postos ocupados, as organizações e a sociedade.  Todas essas características parecem 

evidenciar que a ocupação de gestor direciona para um trabalho emocional mais ligado 

a fatores que implicam vulnerabilidade psicológica.  

 Apesar de alguns estudos apontarem que os próprios gerentes atribuem maior 

importância aos aspectos cognitivos do que aos emocionais, admite-se o controle das 

emoções e da sua visibilidade como determinante para o êxito em negociações, já que  

manipulação consciente de estados emocionais parece ser um comportamento 

reprovável no ambiente organizacional (Almeida e Sobral, 2005). Essa proposição faz 

acreditar na relevância de estudos que enfoquem a importância de aspectos emocionais 

na função gerencial.   

 Lubit (2002) aponta que a aparente autoconfiança, a ambição por poder e a falta 

de compaixão estão relacionadas à personalidade dos gestores com traços narcísico-

destrutivos. Segundo o autor referido, os gestores com personalidade narcisista-

destrutiva – gestores ND –  alcançam facilmente posições de poder, porém, ao mesmo 

tempo, promovem sua desvalorização, pois o foco exclusivo naquilo que é melhor para 

eles próprios e as dificuldades em trabalhar com os outros podem prejudicar a 

performance e a moral da organização, e ainda afastar os funcionários mais talentosos.  

 Apesar disso, muitas organizações grandes possuem um suficiente número de 

gestores ND, o que representa um significativo e custoso problema. Esses traços ajudam 

as pessoas a evoluírem na estrutura gerencial, já que esses gestores são particularmente 

bons em fazer política na organização. Eles cativam seus superiores, manipulam pessoas 

e forjam relacionamentos rápidos e superficiais. Sua falta de compaixão, ambição, 
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habilidade para tomar rapidamente decisões difíceis e para gerar entusiasmo nos outros 

são fatores que os ajudam a atingir o poder e a serem eficientes em alguns aspectos de 

liderança. 

 Alguns autores discorrem sobre o poder de referência que os gerentes exercem 

no contexto organizacional, o que influencia o comportamento humano e é resultado de 

valores criados nos grupos em suas relações afetivas e emocionais. Assim, gerenciar é 

influenciar o comportamento das equipes de trabalho, ou seja, exercer o poder de 

alguma forma. A liderança, nesse caso, não é atributo inato ou parte da característica de 

personalidade: é um conceito resultante de funções aprendidas e exercidas no processo 

social. Cada grupo ou organização utiliza o poder de referência para legitimar outros 

poderes, como, por exemplo, o poder legal. A legitimação do poder ocorre pela 

integração do poder de referência. Dito de outro modo, é no nível afetivo-emocional que 

o reconhecimento da liderança é legitimado (Oliveira, 1997).  

 Bergner, Neubauer & Kreuzthaler (2010) apontam a importância de traços de 

personalidade e do perfil gerencial, pois consideram que tais traços são preditores 

válidos para o sucesso no gerenciamento.  Eles realizaram um estudo com 130 gerentes 

e definiram, através de uma escala, os cinco grande traços de personalidade – Big Five 

personality traits (Costa e MCCrae, 1992) – que também já foi utilizada no estudo de 

outras ocupações. 

 No estudo supracitado. o item estabilidade emocional, ao contrário das 

expectativas, apresentou correlação fraca, e os pesquisadores acreditam que a inclusão 

de subafetos aumentaria a validade preditiva do instrumento com relação a esse item. 

 Burks e Huy (2009) apontam o conceito de abertura emocional como uma 

mudança estratégica no reconhecimento preciso de emoções coletivas, apontando o 

papel do líder na habilidade para gerenciar emocionalmente situações organizacionais 

consideradas turbulentas. George (2000) acredita que a inteligência emocional é 

importante para a liderança, por ser caracterizada com quatro elementos essenciais para 

uma liderança efetiva: expressão da emoção, uso da emoção para engajamento em 

processos cognitivos e na tomada de decisões, conhecimento sobre emoções e 

gerenciamento das emoções. Para esse autor, o líder é responsável, na sua equipe de 

trabalho, por modular emoções como entusiasmo, confidência, otimismo, cooperação e 

verdade. Além disso, sua atuação deve encorajar a flexibilidade na tomada de decisão e 

na mudança, além de estabelecer e manter o significado da identidade organizacional. 
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 Apesar de existirem defensores do papel das emoções na gestão, há também 

pesquisadores mais críticos ao que esse papel realmente cumpre. Frambrough & Hart 

(2008) afirmam que associar emoções e gestão é, ao mesmo tempo, um problema e uma 

solução. Problema, pois, de qualquer forma, essa associação acaba assumindo um 

caráter instrumental para atingir metas organizacionais; solução na medida em que o 

conceito de inteligência emocional (IE) acrescenta um aspecto racional às emoções e 

aos afetos, já que as emoções foram tipicamente consideradas como irracionais. Essa 

característica é o que faz James & Arroba (2005) considerarem que o aprendizado de 

emoções em contextos organizacionais, como uma dimensão do desenvolvimento de 

lideranças, perde o sentido já que as emoções consideradas irracionais são percebidas 

como destrutíveis e indesejáveis para a atuação dos gestores. 

 De uma maneira geral, o principal interesse de pesquisas sobre trabalho 

emocional recai no setor de serviços, sendo voltado para funções em que os papéis 

exigem interação com os clientes. Porém muitos outros trabalhos envolvem controle da 

expressão emocional nas diversas interações do contexto organizacional. Esse fato faz 

com que pesquisadores como Ashforth & Humphrey (1993), Briner (1999), Pugliesi 

(1999), Bono & Vey (2005) e Tschan, Rochat & Zapf, (2005) recomendem o estudo das 

emoções nas mais diversas ocupações.  

 Assim, Donald (2001) refere-se a esse processo de trabalho emocional como um 

aspecto intraorganizacional, sugerindo que o gerenciamento de afetos e da expressão 

emocional faz parte da rotina organizacional. Quanto ao trabalho emocional e a função 

do gerente, Briner (1999) observa que quase todos os postos gerenciais são susceptíveis 

de apresentar um nível de trabalho emocional, já que liderar pessoas pode exigir a 

supressão de algumas emoções. 

 É importante perceber que o trabalho emocional, tal como é apresentado por 

Hochschild (1983) e mencionado no primeiro capítulo deste estudo, é definido como 

parte do papel da própria função, sendo fundamental para o seu bom desempenho. Já 

que os gestores devem lidar com diferentes tipos de expectativas, como mediadores da 

relação entre a gestão de topo e as equipes, além de uma variada interface com outras 

pessoas, como os colegas e potenciais clientes, lidar com sentimentos e emoções 

emergentes constitui um elemento-chave de sua função. 

 Assim, cabe ao gerente funcionar com elevados requisitos interpessoais para  

construir e manter relacionamentos de longo prazo. A expressão facial das emoções 
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para mostrar regras pode ajudar muito fortemente a função gerencial, embora, 

provavelmente, o contexto informal fomente regras implícitas (Briner, 1995). No 

contexto de trabalho, os gestores devem inspirar e reter um empregado cuja qualificação 

e potência também aumentaram, o que, possivelmente, leva a mais exigências de  

regulação emocional (Morris & Feldman, 1997).  

 Nas organizações, muitas vezes, a própria expressão emocional implícita sobre 

as expectativas do gerente está vinculada ao potencial de progressão na carreira, o que 

limita sua autonomia de expressão emocional. Além disso, a investigação de emoções 

para essa população é crítica, devido à sua influência sobre o estado afetivo da equipe, o 

que também se reflete sobre a avaliação da eficácia do próprio líder (Lewis, 2000). É 

relevante destacar que a exibição de expressão emocional pode ter implicações no 

âmbito do grupo e no nível organizacional, e considerar, por exemplo, seus possíveis 

impactos sobre o desempenho da equipe ou na empresa, relacionando-os com os 

esforços dos gerentes para expressarem uma determinada emoção específica.  
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3 Delimitação do objeto de estudo 

 

3.1 O problema de pesquisa 

 Acredita-se que a atividade de gestão seja estratégica nas organizações formais, 

pois funciona como elo com um superior hierárquico, interligando, quase sempre, a alta 

cúpula administrativa a uma equipe ou grupo de trabalho e, frequentemente, 

promovendo um contato direto com o cliente ou usuário do serviço da organização 

(Figura 5). Essa característica estratégica da atividade do gestor é válida também para o 

fenômeno das emoções no trabalho, pois, ao atuar em um nível hierárquico 

intermediário, ele lida com um fluxo intenso de informações e demandas emocionais.   

  Por isso, o trabalho emocional é um conceito teórico pertinente este estudo. Nos 

últimos anos, o trabalho emocional vem se tornando um construto importante no estudo 

das emoções em contexto de trabalho. Se, por um lado, tem crescido a quantidade de 

pesquisas que abordam esse construto, por outro, as organizações formais cada vez mais 

direcionam seus serviços para atender às expectativas dos clientes, o que requer maior 

habilidade emocional por parte dos trabalhadores. Tornou-se importante a compreensão 

dos fenômenos emocionais no trabalho, sobretudo dos processos de regulação de 

sentimentos e de expressões emocionais dos trabalhadores, principalmente os do setor 

de serviços, os quais estão em contato contínuo com os clientes.   

Figura 4 – Posição gestor intermediário 

 

 

 

 

      

                  Assim, como o gestor intermediário é o foco do estudo, pois se acredita que 

a partir das emoções vivenciadas na atividade de gestão, podem-se obter inferências 

sobre emoções no trabalho que podem ser aprofundadas em estudos futuros. Elaborou-
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se um modelo de análise para relacionar as demandas emocionais emergentes na 

atividade de gestão e as variáveis consideradas do contexto, como vivência da situação, 

escolha das emoções (tipo e intensidade) e dados sociodemográficos e ocupacionais, 

como pode ser observado na Figura 5:    

Figura 5 – Modelo de análise do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

O delineamento do estudo busca responder a duas questões centrais: Que 

emoções emergem na atividade dos gerentes intermediários no contexto organizacional? 

Existe alguma relação entre essas emoções e as variáveis do contexto?  

Para explorar e compreender a relação entre as emoções na atividade de gestão e 

as variáveis apresentadas, foram estabelecidos os objetivos do estudo. 

Objetivo geral  

 Identificar emoções na atividade de gestão intermediária e, consequentemente, 

inferir necessidade de trabalho emocional nessa atividade.   

Objetivos específicos  

 1. Identificar emoções positivas e negativas predominantes no exercício da 

atividade do gestor intermediário. 

 2. Relacionar as emoções na atividade dos gerentes com situações contextuais.   

 3. Relacionar as emoções dos gerentes aos segmentos econômicos em que 

atuam. 

 4. Estabelecer relações entre as emoções e o sexo do gerente. 
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 A partir das questões centrais indicadas, é possível elaborar as seguintes 

questões delas decorrentes:  

 QI – A vivência de determinadas situações, no contexto organizacional em que o 

gestor está inserido, está associada a demandas específicas de trabalho emocional?  

 QII – Há diferenças significativas entre as emoções emergentes da atividade dos 

gerentes e as variáveis do contexto?   
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4 Método 

 No presente capítulo, serão definidos os procedimentos metodológicos que 

foram adotados com o intuito de responder as questões que configuram o problema e as 

questões de pesquisa apresentadas no capítulo delimitação do objeto de estudo.  

Este é um estudo transversal e exploratório. Os estudos transversais são 

realizados em um único momento, não existindo, portanto, um período de 

acompanhamento dos indivíduos da amostra. Os estudos exploratórios são usados 

quando pouco se conhece sobre o assunto, e suas conclusões geram hipóteses para 

pesquisas futuras. Além disso, os estudos exploratórios contribuem para a construção de 

teoria, já que viabilizam a elaboração de hipóteses que possibilitam o aprofundamento 

de estudos científicos (Selltiz, Jahoda, Deutsch & Cook 1972). Assim, a pesquisa 

exploratória prepara o campo para outros tipos de pesquisas mais aprofundadas,  

correlacionais, descritivas ou explicativas (Sampieri, Collado & Lucio, 2006). 

 Para desenvolver o método de estudo, buscou-se superar algumas dificuldades. 

Por uma via, como já foi mencionado, apesar de haver um crescente aumento no estudo 

dos afetos e emoções no contexto de trabalho, esses estudos são caracterizados por seu 

caráter descritivo.  

 Não se pretende negar a relevância de estudos anteriores. Mas a tentativa de 

criar um questionário que apresente possíveis relações entre emoções e situações 

vivenciadas na atividade de gestão parece bastante pertinente para que sejam elaboradas 

hipóteses e realizados estudos preditivos sobre situações específicas da atividade 

gerencial. Por outra via, os estudos com grupos de gestores quase sempre evidenciam 

aspectos do microcontexto nos quais esses grupos estão inseridos. Assim, grande parte 

dos estudos relacionados à atividades dos gestores são minimalistas e quase sempre 

descritivos. Outra dificuldade é que as pessoas que exercem a atividade de 

gerenciamento quase sempre estão muito ocupadas, tornando-se uma amostra de difícil 

acesso para pesquisas. 

 

4.1 Amostra 

 A pesquisa foi realizada com pessoas que desenvolvem a atividade de gestão 

intermediária de diferentes organizações e segmentos econômicos, predominantemente 
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dos Estados da Bahia e de Sergipe.  As organizações em que os gerentes participantes 

trabalhavam pertenciam aos segmentos comercial, educacional, industrial e TI dos 

setores público e privado.  

 Por se tratar de um estudo exploratório, optou-se pela heterogeneidade da 

amostra, para melhor caracterizar diferenças entre as variáveis do contexto (vivência das 

situações, escolha de emoções e intensidades) e os dados sociodemográficos e 

ocupacionais. Acrescente-se o fato de que a existência de dificuldades financeiras no 

cenário econômico mundial tem reflexos em práticas organizacionais relacionadas à 

atividade de gestão, tais como férias coletivas, diminuição de produção, além de 

demissões em massa.  

Vale informar ainda que os gerentes, em sua maioria, foram receptivos ao 

estudo.  

 

4.2 Questionário 

 O questionário foi composto por 04 colunas (situação, familiaridade, emoção, 

intensidade) e 20 linhas: da letra “A” até “U”. Na primeira coluna, as situações foram 

organizadas em 20 itens, 10 dos quais com situações positivas e 10 com situações 

negativas, distribuídos igualmente em cinco categorias.  

 A segunda coluna corresponde à vivência da situação, a partir de uma questão 

fechada, com opções sim ou não, para indicar se o gestor passou ou não pela situação. A 

terceira refere-se à escolha da emoção sentida (ou imaginada), de acordo com cada 

situação dada, a partir de “carinhas” que representam 40 emoções, distribuídas em 05 

modulações:  alegria ou prazer; raiva; afeto ou amor; medo; tristeza.  

 Por fim, a quarta coluna dispunha de uma escala de intensidade (1 a 10) 

relacionada à emoção sentida (ou imaginada) em cada situação. Um resumo da estrutura 

do questionário é apresentado na Tabela 6, e a organização dos itens e as categorias 

podem ser vistos na Tabela 7.  
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Tabela 6 – Estrutura do questionário 

Estrutura do questionário 

Situação 

A-U 

20 itens 

+10 

-10 

Familiaridade com 
a situação 

Passou 

Não passou 

Emoções 

5 Modulações 

40 carinhas 

Intensidade 1 a 10 

 

Tabela7 – Categorias de itens no questionário   

Categorias Descrição Situações 
positivas 

Situações 
negativas 

1- Condições 
de trabalho 

Ambiente físico e conforto  
proporcionados pela empresa. 

f, q a, l 

2-Práticas de 
gestão 

Suporte afetivo, estrutural e operacional 
fornecido pela organização aos 

empregados nas atividades do trabalho. 

b, m g, r 

3-Relação 
entre colegas 

União, vínculos e colaboração entre os 
colegas. 

h, s c, n 

4-Relação 
com o cliente 

União, vínculos e colaboração em 
relação ao cliente. 

d, o i, t 

5-Relação 
com o chefe 

Suporte afetivo, estrutural e operacional 
fornecido pelo chefe aos empregados 

nas atividades do trabalho. 

j, u e, p 

 

 

4.3 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 O questionário utilizado na pesquisa foi planejado e organizado a partir de um 

estudo preliminar. A partir das respostas dos participantes do estudo preliminar – 

realizado com dois grupos de gestores, um grupo de estudantes de pós-graduação que 

tinha atividade de gestão em segmentos econômicos diferentes e outro de coordenadores 

de cursos de uma instituição particular de ensino superior (ver anexos A e B) – , foi feita 

uma validação de conteúdo por juízes, membros do grupo de pesquisa que participaram 
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de análises de pesquisas anteriores envolvendo a temática das emoções e afetos em 

contexto de trabalho.    

Em virtude de algumas dificuldades observadas na execução do estudo preliminar, 

quanto à descrição das emoções vivenciadas pelos gestores, decidiu-se, oferecer, no 

questionário, um display com “carinhas” de emoções para que, a partir de vivenciar ou 

não uma determinada situação, o gestor escolhesse o que sentiu ou sentiria nas situações 

através da carinha de emoção correspondente (ver Figura 06, desenho explicativo da 

versão final do questionário com as seis primeiras situações, itens A-F, e Figura 07, com 

exemplo de display: “carinhas” de emoções).  
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Situação 

1 

Você já 

passou 

por essa 

situação? 

2 

Como você se 

sente /sentiria 

nessa 

situação? 

(Indique o n° 
da carinha) 

3 

 

Com que intensidade você vivencia / 

vivenciaria essa emoção? 

 (Marque a intensidade) 

4 

a) A empresa passou por uma reformulação da sua 
estrutura física, e o espaço da sua sala agora precisa ser 
dividido com outra pessoa, o que vem levando a uma 
maior desorganização e dificuldade para encontrar o seu 
material de trabalho. Situação Negativa, categoria 1 - 
condições de trabalho. 

(1) sim 

(2) não 

Marcar 
um “x” 

Escrever o 
número 

1.1 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→  Marcar um “x”                  ← 

b) A empresa tem crescido significativamente nos últimos 
anos, duplicou seu faturamento anual e, devido a isso, 
decidiu dar mais benefícios aos funcionários, somando 
aos já existentes (plano de saúde e auxílio alimentação) a 
participação nos lucros e plano odontológico.  Situação 
Positiva, categoria 2 – práticas de gestão. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

c) Na sua equipe de trabalho, existe um funcionário que 
supervaloriza os gestores em todos os aspectos, mas 
trata com indiferença os colegas com nível hierárquico 
inferior.  Situação Negativa, categoria 3 – relação entre 
colegas. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

d) Você compõe uma determinada equipe de trabalho e 
foi elogiado pelo seu desempenho por um cliente.  
Situação Positiva, categoria 4 – relação com o cliente. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

e) Seu superior hierárquico não estabelece diálogo com 
você, apenas lhe delega tarefas e cobra que elas sejam 
cumpridas.  Situação Negativa, categoria 5 – relações 
com o cliente. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

f) A empresa instalou um novo sistema de informações 
que vai facilitar o andamento dos serviços, evitando que 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Figura 6 – Desenho explicativo do questionário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –. Exemplo de display final, carinha das emoções. 

 Os comentários foram acrescentados para que se visualize a explicação da 

estrutura do questionário. Para se chegar a essa versão final, foram realizados alguns 

estudos-piloto foram e feitas as adaptações necessárias.  

 Inicialmente, nos estudos-piloto, foram propostos 03 tipos de questionários, cada 

um com 72 carinhas, as quais representavam as emoções, distribuídas aleatoriamente 

com o objetivo de verificar se haveria influência quanto à ordem e à escolha das 

emoções. Os questionários dos estudos-piloto tinham o mesmo conteúdo, porém uma 

as informações precisem ser buscadas nos arquivos.  
Situação Positiva, categoria 1 – relações com o chefe. 

Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

Modulação Emocional 
Descrição 

da 
emoção 

Nº da 
carinha 
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disposição diferente das carinhas. Percebeu-se que isso dificultava os respondentes na 

escolha da carinha, por conta da grande quantidade de afetos e da falta de organização 

lógica no display (ver anexo C, com um dos três questionários-piloto).  

 Por isso, ainda com base na ilustração e classificação de Pedreira (1997), 

resolveu-se utilizar os grandes grupos dos quais derivavam os afetos (modulação 

emocional) e apenas um modelo de questionário. Considerando a representatividade dos 

afetos, retiraram-se alguns e mantiveram-se outros. Por exemplo, para o grande grupo 

dos derivados da raiva, retiraram-se vidrado e exasperado e mantiveram-se agressivo e 

decepcionado (ver Figura 12 – escolha de afetos representativos).  

Figura 8 –  Escolha de afetos representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 Além disso, outras modificações foram realizadas, em virtude de sugestões e 

(ou) dificuldades apontadas pelos respondentes do estudo-piloto. Algumas sentenças 

utilizadas para expressar situações foram refeitas. Na coluna da intensidade, colocou-se 

a escala em cada item. Desse modo, o gestor só precisaria assinalar a intensidade, ao 

invés de escrever o número. No segundo estudo-piloto, decidiu-se atribuir uma 

numeração para as carinhas. Cada grande grupo e seus derivados receberam uma 
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numeração. Por exemplo: grupo 1 – derivados da alegria/prazer: 1.1 – aliviado; 1.2- 

alegria (ver Figura 8).  

 Assim, na coluna referente às emoções vividas, o respondente só precisaria 

escrever o número correspondente da emoção. Finalmente, um terceiro estudo-piloto 

gerou a versão final do questionário, composto pelas seguintes partes: página de 

apresentação, seguida das instruções para responder o questionário com as 04 colunas 

(situações, vivência, emoção e intensidade), display com as carinhas, questão aberta 

para comentários adicionais e itens para dados sociodemográficos (ver anexo D – versão 

final do questionário).   

 Uma vez elaborado o questionário para a etapa do estudo, ele foi distribuído, 

após contato com algumas organizações e gestores que tivessem interesse de  participar 

da pesquisa. O questionário foi autoaplicável, e as pessoas demoravam em torno de 15 

minutos para respondê-lo.  

 Após confirmação do interesse do gestor em participar da pesquisa, o 

pesquisador entregava o questionário e explicava os objetivos do estudo, assegurando o 

sigilo tanto da organização quanto do respondente, conforme estava explícito na folha 

de apresentação. Foram fornecidas instruções quanto à forma correta de preenchimento. 

Tendo em vista o excesso de atividades relatadas pelos respondentes, era combinado um 

prazo para recolhimento dos questionários.  

 Os dados foram analisados a partir de estatística inferencial e descritiva, através 

do software de pacote estatístico para análise de dados em ciências sociais – SPSS, 

versão 15. Para a questão aberta, foi feito um levantamento de respostas e utilizada a 

análise de conteúdo, mais especificamente a análise de respostas a questões abertas.  

 Em resumo, o estudo utiliza métodos quantitativos e qualitativos, pois se 

acredita que essas metodologias são complementares e a classificação metodológica seja 

sutil, já que sempre haverá explicações sobre fenômenos através de cálculos e 

resultados quantitativos, e os dados categóricos, em algum momento, podem apresentar 

descrições numéricas. Desse modo, as pesquisas acabam tendo os dois métodos, 

distinguindo-se apenas pela predominância de técnicas analíticas quantitativas ou 

qualitativas, que são quase sempre balizadas pelo próprio fenômeno estudado. A tabela 

10 apresenta um resumo das estratégias metodológicas utilizadas. 
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5 Apresentação e discussão dos resultados 

Esta seção se inicia com a caracterização dos participantes da amostra que foi 

objeto do estudo, através da apresentação dos dados sociodemográficos e ocupacionais. 

O estudo foi planejado considerando-se todas as dificuldades a que estão sujeitos os 

gerentes na atividade de gestão: hipersolicitações, função estratégica e poder de 

influenciar sua equipe de trabalho.  

O foco da análise é identificar emoções positivas e negativas na atividade do 

gestor intermediário e, consequentemente, inferir sobre a necessidade de trabalho 

emocional na atividade, através das associações entre os dados. Para este estudo, as 

análises descritivas e inferenciais são feitas utilizando os comandos explore (testes 

estatísticos de frequência, média, normalidade), crosstabs (medidas de associação e 

testes de significância) e anova (análise de variância para procurar diferenças entre as 

médias dos grupos). Além disso, utilizou-se o comando transform para realizar 

manipulação e criação de novas variáveis (reclassificação de variáveis em grupos 

menores, equivalência de variáveis).  

 O objetivo foi de associar a atividade de gestão, a situação vivida no ambiente de 

trabalho, o sexo do gerente, o segmento e o setor de atividade ao tipo de emoções – 

positivas (alegria e outros afetos positivos); negativas (medo, raiva, tristeza) – e à 

intensidade com a qual a emoção foi sentida. As seguintes variáveis foram 

consideradas: sexo do gestor, vivência da situação, emoção, intensidade da emoção, 

segmento e setor.  

 Os resultados são apresentados na seguinte ordem: quanto à vivência das 

situações, quanto à escolha das emoções (intensidade e tipo) relacionadas com o sexo do 

gestor e o segmento econômico. A discussão dos dados – através de interpretações e 

comparações baseadas nos referenciais teóricos apresentados nos capítulos 1 e 2 – 

ocorre de maneira integrada à apresentação dos resultados. 

 

 

5.1 Caracterização dos participantes 
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 Conforme foi mencionado na seção sobre o método do estudo, primeiramente 

realizou-se um estudo preliminar com dois grupos de gestores de diferentes sexos, 

segmentos econômicos e área de atuação. O primeiro grupo foi composto por 12 

coordenadores de cursos de nível superior de uma faculdade particular; o segundo por 

12 estudantes de pós-graduação, mestrado profissional em administração, que exerciam 

a atividade de gerente (ver anexos A, B, C, D). 

   Para essa etapa do estudo, uma vez elaborados na versão final, foram 

distribuídos 500 questionários, dos quais 153 foram devolvidos, uma taxa de 30,6% de 

retorno. As 153 pessoas tinham experiência na atividade de gestão e pertenciam a 

diferentes segmentos, em sua maioria, dos estados da Bahia e de Sergipe.  

A idade variou de 20 a 64 anos (M= 37,89; DP=10,16; MD=37), sendo 51% do 

sexo masculino e 47% do sexo feminino. Pouco mais da metade dos gestores afirmou 

ser casado. Com relação ao nível de escolaridade, 40% deles possuíam pós-graduação, 

sendo que a maioria (71%) não estudava no momento; dos que ainda estudavam e 

mencionaram isso, 43% fazem graduação e 40% pós-graduação (ver Tabela 10 ).  

 Quando questionados se ocupavam cargo de chefia, a grande maioria (84%) 

respondeu que sim; os que responderam não (14%) já tiveram experiência como gestor 

ou exerciam a função de maneira informal. O tempo de trabalho médio foi de 5,5 anos 

(DP=6,55 e MD=3,00), sendo que 76% responderam que ocupavam função de gerência, 

gestão, coordenação, chefia, supervisão e diretoria. O tempo médio de ocupação na 

função foi de 5 anos (DP= 6,31; MD = 3,00). A maior parte (69%) estava concentrada 

no setor privado (contra 25% do setor público). De acordo com as opções do 

instrumento, os segmentos encontrados foram: comércio (36%); educação (31%); 

indústria (17%); serviços (9%); TI (2%) e outros (5%) (ver Tabela11). 

 

 

 

 

Tabela 8 – Dados sociodemográficos dos participantes (n=153) 
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Idade M=37,89 (DP=10,16 MD=37) 

Sexo  
Masculino  78(51%) 
Feminino 72 (47%) 

Estado civil  
Casado  79 (52%) 
Solteiro 43(28%) 
Separado 15(10%) 
União consensual 9 (6%) 
Outro 1(1%) 

Escolaridade  
Pós-graduação  67(44%)  
Superior completo   38(25%) 
Superior incompleto 20(13%) 
Ensino Médio 21(14%) 
Ensino Fundamental 2(1%) 
 

Tabela 09 – Dados ocupacionais dos participantes (n=153) 

Cargo de chefia  
Sim  128 (84%) 
Não 25(16%) 

Tempo médio na chefia (anos) M=5,5 (DP=6,55 MD3) 

Função de gestão  
Sim  116 (76%) 
Não 37 (24%) 

Tempo na função M=5,21 (DP=6,31 MD=3) 

Setor  
Privado  107 (69%) 
Público 46 (25%) 

Segmento  
Comercial  55 (36%) 
Educação  47 (31%) 
Industrial  26 (17%) 
Serviços  14 (9%) 
Outros  8 (5%) 
TI  3 (2%) 
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5.2 Análise e discussão dos dados 

 A partir do levantamento de informações realizado no estudo preliminar (ver 

Anexos A, B, C, D), o questionário foi desenvolvido tendo como primeira variável a 

vivência que os gestores tinham com situações específicas da atividade de gestão, já 

que, conforme o levantamento de informações do estudo preliminar, através da 

característica da situação, emoções positivas ou negativas são despertadas.  

 

5.2.1. Quanto à vivência das situações   

 Realizou-se o comando de recodificação das variáveis para criar uma nova 

variável que representasse a soma das quatro situações retratadas em cada uma das 

cinco categorias (condições de trabalho, relações com chefia, colegas e clientes e 

práticas de gestão) e, através das análises das médias, os resultados sinalizaram 

claramente que os 153 participantes da pesquisa possuem pouca vivência com as 

situações retratadas (valor 1, vivência de pelo menos uma situação por categoria e valor 

4, vivência com as quatro situações retratadas na categoria). Assim, quanto mais a 

média for próxima do valor 4, maior vivência dos gestores com a situação por categoria. 

A Tabela 13 ilustra os resultados. 

Tabela 10 – Médias das vivências das situações por categorias (n=153) 

  

 Considerando os valores das médias, a categoria mais vivenciada foi Relações 

com o chefe (M=2,91 dp=0.89) e a menos vivenciada foi Práticas de Gestão (M=1,66, 

dp=1,24). Ao avaliar a variabilidade da vivência da situação por segmento de atuação, 

Variável vivência das situações 
(duas positivas e duas negativas) 

Média 

Varia de 1  a 4. 

Desvio padrão 

Relações com o chefe 2,91 0.89 

Relação com o cliente 2,64 1,02 

Condições de trabalho 2,34 1,09 

Relação com colegas 1,99 1,05 

Práticas de gestão  1,66 1,24 
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encontrou-se que o segmento industrial (e outros) vivenciam mais as situações 

retratadas na categoria Práticas de gestão (M=1,30) que os segmentos educação 

(M=.65) e comércio (M=.78) [F=7,04(2),p=.001]. O segmento industrial (e outros) 

vivencia mais situações retratadas na categoria Condições de trabalho (M=1,18), 

quando comparado aos demais segmentos de educação (M=.78) e comércio (M=.78) 

[F=1,77(2),p=.02].  

 A vivência de situações negativas relacionadas à categoria Condições de 

trabalho está um pouco mais visível no segmento de educação (M=1,21) em 

comparação aos segmentos industrial (e outros) (M=1,12) e comércio (M=.40) 

[F=15,0(2),p=.00]. Chama a atenção o fato de que as situações que supostamente 

deveriam ser comumente vivenciadas na atividade de gestão, conforme o estudo-piloto 

indicava, não o são para essa amostra de 153 gestores. Os resultados das médias das 

vivências das situações por categoria demonstram que a maioria dos gestores não 

vivenciou as situações na atividade de gestão. Fazendo uma síntese dos resultados 

obtidos nas médias, verifica-se que os valores variam de 1 a 4. Assim, valores em torno 

de 1 significam que, das 4 situações retratadas por categoria (2 positivas e 2 negativas), 

somente uma delas foi vivenciada.  

Na distribuição por frequência, a situação mais vivida foi a D: Você compõe uma 

determinada equipe de trabalho e foi elogiado pelo seu desempenho por um cliente,  e 

da categoria 4 – Relações com o cliente, em que 97% dos participantes passaram pela 

situação. Já a situação menos vivida foi a G: Em função de uma reestruturação interna 

da Empresa, alguns setores, inclusive o seu, estão sendo extintos. Caso isso ocorra, 

todos os funcionários destes setores serão desligados, e da categoria 2 – Práticas de 

gestão, na qual 76% dos participantes não vivenciaram a situação.  

Ao relacionar a vivência das situações em relação ao sexo do gestor, a maior 

diferença percentual foi na categoria 1- Condições de trabalho, situação Q: A empresa 

passa por um período de crescimento e resolveu investir na melhoria das condições de 

trabalho, comprando novos computadores e cadeiras mais ergonômicas. Por essa 

situação, 72,3% dos homens passaram em relação a 58,6% mulheres. Quanto à vivência 

das situações, não se evidenciaram diferenças significativas entre os grupos quando 

relacionadas ao segmento econômico, sexo do gestor e as outras variáveis.  
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  Apesar de as médias não apresentarem diferenças entre os grupos, na 

distribuição de frequências, a maioria das situações foram vivenciadas, 12 situações 

C,D,E,F,H,J,M,O,P,Q,T,U, em relação a 07 não vivenciadas  A,B,G,L,N,R,S (ver 

Tabela 12). Na situação I, houve distribuição igual para passar e não passar pela 

situação.  

Tabela 11 – Distribuição das frequências das situações por vivência (n=153) 

Situações Passou pela situação? 

a) A empresa passou por uma reformulação da sua estrutura física e o espaço da sua sala agora precisa 
ser dividido com outra pessoa, o que vem levando a uma maior desorganização e dificuldade para 

encontrar o seu material de trabalho. 

Sim 

 73(48%) 

Não  

 80(52%) 

b) A empresa tem crescido significativamente nos últimos anos, duplicou seu faturamento anual e, 
devido a isso, decidiu dar mais benefícios aos funcionários, somando aos já existentes (plano de saúde 

e auxílio alimentação) a participação nos lucros e plano odontológico. 

Sim 
68(44%) 

Não 
85(56%) 

c) Na sua equipe de trabalho, existe um funcionário que supervaloriza os gestores em todos os 
aspectos, mas trata com indiferença os colegas com nível hierárquico inferior. 

Sim  

99(65%) 

Não  

54(35%) 

d) Você compõe uma determinada equipe de trabalho e foi elogiado pelo seu desempenho por um 
cliente. 

Sim  

149(97%) 

Não  

4(3%) 

e) Seu superior hierárquico não estabelece diálogo com você, apenas lhe delega tarefas e cobra que 
elas sejam cumpridas. 

Sim 
78(51%) 

Não 

75(49%) 

f) A empresa instalou um novo sistema de informações que vai facilitar o andamento dos serviços, 
evitando que as informações precisem ser buscadas nos arquivos. 

Sim 
113(74%) 

Não 
40(26%) 

g) Em função de uma reestruturação interna da Empresa, alguns setores, inclusive o seu, estão sendo 
extintos. Caso isso ocorra, todos os funcionários destes setores serão desligados. 

Sim 
36(24%) 

Não 
117(76%) 

h) Todos os membros do seu setor de trabalho estão evoluindo e sendo elogiados pela capacidade de 
melhorar o clima organizacional. 

Sim 
104(68%) 

Não* 
48(31%) 

i) Um cliente reclamou do seu atendimento à diretoria da empresa, mesmo você tendo se esforçado 
para atendê-lo bem. 

Sim 
76(50%) 

Não 
77(50%) 

j) Seu superior hierárquico, por ser flexível, procura saber a razão de alguma meta não ter sido 
concluída no prazo, antes de propor um novo acordo para a sua finalização.  

Sim 
108(71%) 

Não 
45(29%) 

l) O prédio no qual você trabalha precisa urgentemente de reformas, sendo visível que, da forma como 
está, compromete a segurança dos funcionários. 

Sim 
62(40%) 

Não* 
90(59%) 

m) A empresa passou recentemente por uma reformulação para atender às novas demandas do 
mercado e, por isso, passou a oferecer plano de carreira, flexibilizar as relações de trabalho e 

incentivar o trabalho em equipe com trocas de conhecimento e aprendizagem. 

Sim 
79(52%) 

Não 
74(48%) 

n) No Setor em que você trabalha, a gestão é feita pelo Diretor da empresa, mas um novo funcionário 
da equipe chega “dando ordens” e querendo ditar as normas. 

Sim 
62(41%) 

Não 
91(59%) 

o) Um cliente, por gostar do seu trabalho, convidou-o para trabalhar na empresa dele. Sim 
96(63%) 

Não* 
56(36%) 

p) Você precisou sair mais cedo para resolver um problema familiar, porém não conseguiu em 
decorrência da demanda de trabalho. 

Sim 
126(82%) 

Não 
27(18%) 

q) A empresa passa por um período de crescimento e resolveu investir na melhoria das condições de Sim Não 
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trabalho, comprando novos computadores e cadeiras mais ergonômicas. 108(71%) 45(29%) 

r) Alguém do seu grupo de trabalho foi promovido (a), mesmo não tendo as qualificações requeridas 
para o novo cargo, sendo que você se considera merecedor da promoção por atender a todos os 

requisitos necessários à função. 

Sim 
69(45%) 

Não 
152(55%) 

s) Um colega seu, com o qual você já havia tido conflitos, defendeu-o de um mal entendido perante 
seu chefe imediato. 

Sim 
40(26%) 

Não 
113(74%) 

t) Você, atendendo a alguns clientes, percebe que um deles desrespeitou a ordem para levar vantagem 
no atendimento. 

Sim 
82(54%) 

Não* 
70(45%) 

u) O seu chefe compartilha as informações organizacionais para que você e sua equipe se mantenham 
atualizados sobre as exigências da empresa. 

Sim 
133(87%) 

Não 
20(13%) 

 

 Através da análise descritiva, os resultados sinalizam dados com distribuições 

semelhantes nas frequências, independentemente do gênero e do segmento de atuação 

do gestor, ou seja, também não houve grandes diferenças percentuais. Os resultados das 

médias, apresentados na Tabela 12, sobre a soma da vivência das situações por 

categorias, podem indicar a percepção dos gestores sobre situações mais comuns no 

exercício de suas atividades. A categoria mais vivenciada foi a de Relação com o chefe, 

seguida da categoria Relações com o cliente e trabalho. Por fim, ficaram as categorias 

relações com colegas e práticas de gestão, que foram as menos vivenciadas para os 

gestores do estudo. 

 A ausência de diferenças significativas remete à complexidade teórica na 

definição e caracterização da atividade do gerente. Tal complexidade se evidencia desde 

os teóricos da administração clássica, que o fazem baseados em aspectos 

organizacionais racionais como, por exemplo, Fayol (1949) que caracteriza a atividade 

basicamente por planejamento e controle, passando por autores da década de 60, 70 e 

80, como Mintzberg (1973), Stewart (1967) e Sayles (1964), embora esses já tragam 

uma definição mais ampliada da atividade, por levar em consideração o sistema social 

em que o indivíduo está inserido, e foram minimalistas, com estudos baseados em 

performances individuais, chegando aos teóricos dos anos 90, com um enquadre pós-

moderno, caracterizando o espaço de atuação gerencial como ambíguo, flexível e, 

portanto, complexo.  

 Assim, a percepção de pouca vivência nas situações relacionadas à categoria 

Prática de gestão pode caracterizar a atividade gerencial também como uma atividade 

complexa. A Tabela 13 apresenta as situações da categoria. De acordo com a 
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perspectiva de Mintzberg, a atividade gerencial pode ser caracterizada como um 

trabalho de pressão, interrupção, orientação para ação, comunicação oral em vez de 

escrita e trabalho com pessoas externas à organização e colegas, tanto quanto os 

chamados subordinados.  

 Esse fato faz com que muitos autores considerem que Mintzberg desafia a visão 

convencional do gerente, já que, teoricamente, os modelos de gestão deveriam modular 

práticas gerenciais.  Conforme é apresentado no tópico conceitual do capítulo 2, os 

modelos de gestão dão forma à atividade do gestor. Porém, na prática a vivência das 

situações recorrentes na atividade de gestão, é o que faz que um gestor tenha “essa” ou 

“aquela” característica.  

 Desse modo, as políticas de gerenciamento adotadas nas diferentes organizações, 

influenciam teoricamente no modo como os gerentes agem diante das mais variadas 

situações. Na prática, os gestores, por conta das hipersolicitações inerentes à atividade 

de gestão, nem chegam a pensar no que estão fazendo. O fato de ter pouca vivência nas 

situações da categoria Práticas de gestão também pode estar relacionado com os 

aspectos do microcontexto ao qual cada gestor pertence. 

 Os aspectos do microcontexto da atividade gerencial remetem à ideia de 

presenteísmo de Booth & Rowlinson (2006) como resultado da investigação do que está 

sendo relatado em um determinado local, como se ocorresse de forma 

descontextualizada. Conforme Davel & Melo (2005) pontuam, os gerentes, por 

ocuparem um espaço intermediário na cadeia hierárquica das empresas, atuam num 

espaço caracterizado principalmente pela ambiguidade e pela capacidade de mediar 

contradições. 

 Outro fato que pode está associado à pouca vivência dos gestores nas situações 

relacionadas à categoria Práticas de gestão foi uma falha na elaboração das situações do 

questionário e um possível comprometimento nas respostas. Apesar do rigor 

metodológico na elaboração do questionário, essa hipótese não deve ser descartada, pois 

as situações podem ter sido caracterizadas genericamente e isso dificultou a leitura dos 

gestores do estudo para relacionar a realidade específica da atividade de gestão à qual 

cada um deles pertencia. 
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Tabela 12 – Categoria 2: Práticas de gestão 

 

Descrição Suporte afetivo, estrutural e operacional fornecido pela organização aos 
empregados nas atividades do trabalho. 

Itens positivos 
 

b 

A empresa tem crescido significativamente nos últimos anos, duplicou seu 
faturamento anual e, devido a isso, decidiu dar mais benefícios aos 
funcionários, somando aos já existentes (plano de saúde e auxílio 
alimentação) a participação nos lucros e plano odontológico. 

 

m 

A empresa passou recentemente por uma reformulação para atender às 
novas demandas do mercado e, por isso, passou a oferecer plano de 
carreira, flexibilizar as relações de trabalho e incentivar o trabalho em 
equipe com trocas de conhecimento e aprendizagem. 

Itens negativos 
 

g 

Em função de uma reestruturação interna da Empresa, alguns setores, 
inclusive o seu, estão sendo extintos. Caso isso ocorra, todos os 
funcionários desses setores serão desligados. 

 

r 

Alguém do seu grupo de trabalho foi promovido (a), mesmo não tendo as 
qualificações requeridas para o novo cargo, sendo que você se considera 
merecedor da promoção por atender a todos os requisitos necessários à 
função. 

   

5.2.2. Quanto à escolha das emoções (tipo e intensidade)  

 De um  modo geral, as carinhas mais escolhidas foram: satisfeito (333 escolhas), 

feliz (221), otimista (196).  A carinha com a emoção negativa mais escolhida foi 

decepcionado (191), a quarta mais escolhida.   

 Das cinco categorias que representam as situações, a categoria 2, Práticas de 

Gestão (ver Tabela 15), foi a única que não obteve emoções negativas na relação das 

três mais escolhidas. A Tabela 16 apresenta a distribuição das três carinhas mais 

escolhidas por categoria. Quanto à distribuição nas escolhas das carinhas em relação a 

situações positivas e negativas, as positivas tiveram uma menor variação na escolha 

dentro das três mais escolhidas, enquanto as situações negativas revelaram uma maior 

designação (ver Tabela 14 e Tabela 15). 
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Tabela 13 – Distribuição geral das escolhas das carinhas por categoria (n=153)  

Categoria 1– Condições de trabalho – Ambiente físico e conforto proporcionados pela 
empresa. 

Satisfeito 86 (54%) 
Otimista 66 (43%) 
Aflito 43 (27%) 

Categoria 2 – Práticas de gestão – Suporte afetivo, estrutural e operacional fornecido 
pela organização aos empregados nas atividades do trabalho. 

Otimista  60 (39%) 
Animado  55 (36%) 
Satisfeito  55 (36%) 

Categoria 3 – Relação entre colegas – União, vínculos e colaboração entre os colegas. 

Crítico  71 (46%) 
Feliz  59 (38%) 
Satisfeito  52 (34%) 
 
Categoria 4 - Relações com o cliente – União, vínculos e colaboração em relação ao 
cliente. 
. Satisfeito  80 (52%) 
Feliz  69 (45%) 
Chocado  51 (33%) 

Categoria 5 – Relações com o chefe – Suporte afetivo, estrutural e operacional 
fornecido pelo chefe aos empregados nas atividades do trabalho. 

Satisfeito  60 (39%) 
Frustrado  55 (36%) 
Animado  45 (29%) 
 

 

Tabela 14 – Distribuição geral das escolhas das carinhas por categoria: situações 

positivas (n=153)  
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Categoria 1 – Condições de trabalho – Ambiente físico e conforto proporcionados pela 
empresa. 

Satisfeito 78 (51%) 
Otimista 51 (33%) 
Animado 36 (23%) 

Categoria 2 – Práticas de gestão – Suporte afetivo, estrutural e operacional fornecido 
pela organização aos empregados nas atividades do trabalho. 

Satisfeito  55 (36%) 
Otimista  54 (35%) 
Animado 51 (33%) 

Categoria 3 – Relação entre colegas – União, vínculos e colaboração entre os colegas. 

Feliz  79 (52%) 
Satisfeito 68 (44%) 
Contente  31 (20%) 

Categoria 4 – Relações com o cliente – União, vínculos e colaboração em relação ao 
cliente. 

Satisfeito  80 (52%) 
Feliz  69 (45%) 
Confiante  34 (22%) 

Categoria 5 – Relações com o Chefe – Suporte afetivo, estrutural e operacional 
fornecido pelo chefe aos empregados nas atividades do trabalho. 

Satisfeito  57 (37%) 
Frustrado  45 (29%) 
Animado  43 (28%) 
 

Tabela15 – Distribuição geral das escolhas das carinhas por categoria: situações 

negativas (n=153)  

Categoria 1 – Condições de trabalho – Ambiente físico e conforto proporcionados pela 
empresa. 

Aflito 42 (27%) 
Crítico 39 (25%) 
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Desgostoso 30 (20%) 

Categoria 2 – Práticas de gestão – Suporte afetivo, estrutural e operacional fornecido 
pela organização aos empregados nas atividades do trabalho. 

Decepcionado  42 (27%) 
Triste  36 (23%) 
Frustrado 32 (21%) 

Categoria 3 – Relação entre colegas – União, vínculos e colaboração entre os colegas. 

Crítico  70 (46%) 
Decepcionado 41 
Chocado  40 
  
Categoria 4 – Relações com o cliente – União, vínculos e colaboração em relação ao 
cliente. 

Chocado   51 (33%) 
Decepcionado  50 (27%) 
Crítico   47 (31%) 

Categoria 5 – Relações com o chefe – Suporte afetivo, estrutural e operacional 
fornecido pelo chefe aos empregados nas atividades do trabalho. 

Frustrado  53 (35%) 
Decepcionado 37 (24%) 
Triste 36 (23%) 
 

 Se existisse uma emoção predominante na atividade do gerente seria a de 

satisfação. A “carinha” de satisfeito foi a mais escolhida pelos gestores do estudo. As 

outras duas emoções mais escolhidas pelos participantes também são emoções 

positivas: feliz e otimista. A literatura aponta muitas pesquisas relacionando as 

temáticas de satisfação no trabalho, gerência e emoção, como é colocado por  

Brotheridge & Lee (2002). A exibição de uma expressão emocional autêntica pode levar 

a um sentimento de autenticidade  e uma maior satisfação do trabalho (Grandey, 2000). 

O argumento baseia-se no fato de que a capacidade de regular as emoções sentidas em 

conformidade com a expectativa pode satisfazer a diversas necessidades, como as de 

afiliação, autoeficácia, competências sociais e reconhecimento, aumentando, assim, 
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alguns aspectos da satisfação no trabalho (Brotheridge & Lee, 2002; Zapf & Holz, 

2006).  Gross et al. (2007) afirmam que a expressão das emoções dos gerentes, 

desencadeadas por situações de sua rotina de trabalho, advém da maneira como eles 

avaliam as situações pelas quais passam.  

 É relevante discutir até que ponto a escolha da carinha satisfeito foi atrelada ao 

papel da função gerencial, através de um trabalho emocional. Os gerentes da amostra 

associaram as emoções positivas a maiores intensidades, corroborando a difusão de que 

algumas emoções devem ser inibidas no ambiente de trabalho, principalmente as 

consideradas primitivas ou mais irracionais. 

 James & Arroba (2005) acreditam que há uma lógica instrumental nas 

organizações, mesmo para os fenômenos emocionais. Por isso, criticam o conceito de 

inteligência emocional, já que, segundo esses autores, o conceito de inteligência 

emocional corrobora a ideia de que afetos e emoções considerados irracionais são 

percebidos como destrutíveis e indesejáveis para a atuação dos gestores. Outro aspecto 

que pode influenciar a escolha dos afetos positivos pelos gestores do estudo é a 

dinâmica grupal do contexto organizacional, pois o gestor, ao liderar pessoas, funciona 

como modulador emocional nas equipes.  

 Assim, cabe ao gestor assegurar e manter o bom clima na equipe de trabalho. 

Como apontam os trabalhos de Costa e Morgan (2002), baseados no modelo de 

interação social, mostrar que está feliz é tomado como um sinal de abertura para as 

relações sociais. Desse modo, as pessoas fazem um julgamento da outra pessoa como 

amigável, sociável e simpática, tendo, portanto, interações mais agradáveis e alta 

satisfação com as inter-relações.  

 Além disso, a expressão intencional de emoções positivas geralmente aumenta a 

probabilidade de o parceiro, durante a interação, mostrar reciprocidade, o que pode ser 

percebido como feedback positivo e, no contexto de trabalho, contribui para a satisfação 

do empregado sua autoestima (Zapf & Holz, 2006). Porém essa exibição inautêntica de 

afetos positivos pode levar pode levar à exaustão emocional, à despersonalização 

(Brotheridge & Grandey, 2002) e menos satisfação no trabalho (Morris & Feldman, 

1997; Zapf et al., 1999). 

 Outra argumentação importante na discussão desse tópico é a ideia que alguns 

autores apresentam sobre o poder de referência que os gerentes exercem no contexto 
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organizacional, o que influencia o comportamento humano. Assim, gerenciar é 

influenciar o comportamento das equipes de trabalho, ou seja, exercer o poder de 

alguma forma. A liderança, nesse caso, não é atributo inato ou parte da característica de 

personalidade, pois é um conceito resultante de funções aprendidas e exercidas no 

processo social. Cada grupo ou organização utiliza o poder de referência para legitimar 

outros poderes, como, por exemplo, o poder legal. Oliveira (1997) aponta que a 

legitimação do poder ocorre pela integração do poder de referência. Dito de outro modo, 

é no nível afetivo-emocional que o reconhecimento da liderança é legitimado. 

 No estudo desenvolvido por Álvaro, Gondim & cols. (2010), os resultados 

mostraram que, além das experiências emocionais individuais, as atribuições 

emocionais a supervisores e empregados exercem papel importante na qualidade das 

relações no ambiente de trabalho. Algoe, Buswell & DeLamater (2000) acreditam que 

as expressões faciais são ambíguas, levando as pessoas a basearem suas interpretações 

das emoções alheias nas informações de contexto (gênero e status profissional). Por 

exemplo, no contexto de trabalho, se o sorriso no rosto do supervisor favorece a 

aproximação do empregado, sinais de raiva contribuem para o seu afastamento.  

Hofstede (2001) contribui para a argumentação dos autores supracitados afirmando que 

algumas culturas enfatizam as diferenças de status e poder que existem numa 

hierarquia, e outras minimizam essa polarização. Por isso, é válido o pressuposto de que 

as normas de solidariedade ligadas ao sentimento de empatia são estimuladas para 

minimizar o impacto desses afetos negativos na organização (Gondim & Siqueira, 

2004). 

 Mas, apesar desse culto às emoções positivas, as emoções negativas não deixam 

de ser vividas. Quando foram escolhidas, elas foram associadas à decepção e frustração, 

sempre levando em consideração as expectativas organizacionais, como, por exemplo, 

não atingir metas. Para o setor público, elas foram muito associadas à utilização 

indevida dos recursos públicos. Quanto ao trabalho em equipe, as emoções associadas 

foram de insegurança, desconfiança ou medo. 

 Quanto a intensidade, as situações consideradas negativas foram associadas a 

afetos negativos e vice-versa. As emoções positivas (alegria; prazer ou afeto; amor) 

foram associadas a maiores intensidades (M=7,94 DP=0,5 MD=8,09) e tinham uma 
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menor variação de carinhas para designá-las. Já as emoções negativas (raiva, medo, 

tristeza) foram associadas a menores intensidades (M=6,86 DP=0,44 MD=6,98) e 

tinham uma maior variação de carinhas para designá-las.  

 Os resultados também sinalizam, de modo claro, que não há situações que 

despertam mais emoções positivas que outras, quando se consideram o sexo do gestor e 

o segmento econômico. A modulação de afetos positivos (unindo as categorias de afeto 

e amor e alegria e prazer) varia 1,90 (dp=.60) na categoria Relações com os colegas, a 

2,38 (dp=.73) na categoria Situações de condições de trabalho. 

 Ao criar uma nova variável que representa a soma do tipo emocional para cada 

uma das cinco categorias das situações (condições de trabalho, relações com chefia, 

colegas e clientes e práticas de gestão), os resultados também sinalizam claramente que 

os 153 participantes da pesquisa atribuíram, de maneira semelhante, tanto afetos 

positivos como negativos, independentemente das categorias Sexo do gestor e Segmento 

econômico. Os afetos foram agrupados em positivos (afeto, amor, alegria e prazer) e 

afetos negativos (medo, tristeza e raiva), e os valores também variavam de 1 a 4: quanto 

mais próximo de 4, mais afetos positivos estão presentes nas situações. Foi criada uma 

nova variável para agrupar os segmentos, juntando-se o setor de serviços ao de TI e 

outros, para deixar a distribuição nos três grupos mais homogênea (educação, comércio, 

indústria/ serviços e TI unidos a outros). As Tabelas 19 e 20 apresentam esses 

resultados.  

Tabela 16 – Médias da modulação emocional por categorias, comparadas ao gênero 

(n=153) 

Variável  Tipo Emocional 
(afetos positivos e afetos 
negativos) com Situações 

Gênero Média 

Varia de (1 a 4) 

Desvio padrão 

Relações com o chefe Masculino 

Feminino 

2,07 

1,84 

.71 

.63 

Relação com o cliente Masculino 

Feminino 

2,16 

2,12 

.40 

.50 

Condições de trabalho Masculino 

Feminino 

2,38 

2,36 

.73 

.64 
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Relação com colegas Masculino 

Feminino 

1,90 

2,16 

.60 

.73 

Práticas de gestão Masculino 

Feminino 

2,26 

2,26 

.51 

.66 

 

Tabela 18 – Médias da modulação emocional por categorias, comparadas com 

segmento (n=153) 

Variável Tipo Emocional 
(afetos positivos e afetos 
negativos) com Situações 

Segmento Média 

Varia de (1 a 4) 

Desvio padrão 

Relações com o chefe 

Comercial 

Educação 

Industrial 

Outros 

1,84 
 

1,97 
 

2,14 
 

1,94 

.82 

.70 

.65 

.48 

 

Relações com o cliente  

Comercial 

Educação 

Industrial 

Outros 

2,18 
 

2,17 
 

2,18 
 

2,09 

.54 

.44 

.39 

.37 

Condições de trabalho 

Comercial 

Educação 

Industrial 

Outros 

2,36 
 

2,37 
 

2,46 
 

2,35 

.74 

.69 

.69 

.69 

Relação com colegas 

Comercial 

Educação 

Industrial 

Outros 

1,83 
 

2,14 
 

1,96 

2,21 

.87 

.59 

.63 

.47 

Práticas de gestão 

Comercial 

Educação 

Industrial 

Outros 

2,28 

2,14 

2,14 

2,51 

.71 

.54 

.44 

.65 
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 Por conta de as médias não apresentarem resultados significativos, só na 

categoria 1, Condições de trabalho (ver tabela 21), as mulheres atribuíram mais afetos 

positivos do que negativos em relação aos homens. Porém, vale considerar a situação A, 

Categoria 1 – Condições de Trabalho: A empresa passou por uma reformulação da sua 

estrutura física e o espaço da sua sala agora precisa ser dividido com outra pessoa, o 

que vem levando a uma maior desorganização e dificuldade para encontrar o seu 

material de trabalho. Para essa situação, em primeiro lugar, prevaleceu a modulação 

raiva, e os homens ficaram com 46,7% das atribuições e as mulheres, com 32,7%. Em 

segundo lugar, ainda em relação à situação A, prevaleceu a emoção de tristeza, com 

17,8% de atribuições de homens e 25,5% de mulheres. Na situação A, as carinhas mais 

escolhidas para os tipos emocionais foram: crítico, com 20% das atribuições e 

desgostoso, com 14%. Em relação à situação em que prevaleceu o medo, considerando a 

mesma categoria 1 (Condições de Trabalho), tem–se a situação L: O prédio no qual 

você trabalha precisa urgentemente de reformas, sendo visível que da forma como está 

compromete a segurança dos funcionários. Nessa situação, 46,7% dos homens atribuiu 

o tipo emocional medo, enquanto 60% das mulheres o fizeram; para o segundo tipo 

emocional mais atribuído, a raiva, 22,2% foi indicada por homens e 9,1% por mulheres. 

A carinha mais escolhida para a situação L foi a de aflito, com 24% das escolhas. 

Tabela 18 – Categoria 3 – Condições de trabalho 

 

Descrição: Ambiente físico e conforto proporcionados pela empresa. 
Itens positivos 

f A empresa instalou um novo sistema de informações que vai facilitar o 
andamento dos serviços, evitando que as informações precisem ser 
buscadas nos arquivos. 

 

q 

 

A empresa passa por um período de crescimento e resolveu investir na 
melhoria das condições de trabalho, comprando novos computadores e 
cadeiras mais ergonômicas. 

Itens negativos 
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a 

 

A empresa passou por uma reformulação da sua estrutura física e o espaço 
da sua sala agora precisa ser dividido com outra pessoa, o que vem 
levando a uma maior desorganização e dificuldade para encontrar o seu 
material de trabalho. 

l O prédio no qual você trabalha precisa urgentemente de reformas, sendo 
visível que, da forma como está, compromete a segurança dos 
funcionários. 

  

 Considerando o segmento e a escolha de afetos, o segmento industrial parece 

atribuir mais afetos positivos em todas as situações, exceto na categoria Relações com 

colegas: 1,96 (dp=.63) [F=4,4(134),p<.00]. Por fim, foram relacionados gênero e 

intensidade e, de maneira geral, a média para a intensidade escolhida pelas mulheres foi 

maior que a média dos homens. A maior diferença das médias foi encontrada na 

categoria 2, Práticas de Gestão, situação R: Alguém do seu grupo de trabalho foi 

promovido (a) mesmo não tendo as qualificações requeridas para o novo cargo, sendo 

que você se considera merecedor da promoção por atender a todos os requisitos 

necessários à função. Nesse caso, para o grupo de homens, foi encontrada média = 6,68 

e a média= 7,41 para o grupo de mulheres. O tipo emocional que prevaleceu nessa 

situação foi raiva, com 48% das escolhas 

 Também não foram encontradas diferenças significativas entre o tipo emocional 

e a intensidade. Foi criada uma nova variável de soma das médias para intensidade 

emocional, foram recodificadas as variáveis de situações negativas, invertendo-se os 

valores, pois, se a intensidade do afeto era negativa, o número 10 deveria valer 1, 

positivo. Assim, foram colocados tanto afetos positivos quanto negativos no mesmo 

sentido, para computar as somas, e, nesse caso, os valores seriam de 1 a 10. Não foram 

encontradas diferenças quanto à distribuição da escolha das emoções em relação a sexo, 

segmento e setor. 

 De fato, as situações consideradas negativas foram associadas a afetos negativos 

e vice-versa. As emoções positivas (alegria; prazer e afeto; amor) foram associadas a 

maiores intensidades e tinham uma menor variação de carinhas para designá-las, 

enquanto que as emoções negativas (raiva, medo, tristeza) foram associadas a menores 

intensidades e tinham uma maior variação de carinhas para designá-las.  
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 Os resultados também sinalizam claramente que os 153 participantes da pesquisa 

atribuíram de maneira semelhante tanto afetos positivos como negativos, 

independentemente do sexo do gestor e do segmento. Os resultados também sinalizam, 

de modo claro, que não há situações que despertem mais emoções positivas que outras, 

quando se comparam gênero e segmento. Porém, em algumas situações negativas, os 

homens escolheram a emoção raiva, ao passo que as mulheres escolherem emoções de 

tristeza e medo. Hoschild (1983) afirma que as mulheres normalmente vivenciam tipos 

mais variados de intensidade emocional no trabalho.  

A literatura discute que as gerentes mulheres têm emoções específicas por conta 

de fatores estressantes, como carga de trabalho, papéis organizacionais, relações 

interpessoais, carreira e clima organizacional. Esses fatores remetem ao conflito entre o 

papel da mulher no lar e o papel de gerente, o que pode criar sentimentos de culpa em 

muitas delas. Sabe-se que as mulheres que trabalham consagram mais tempo às 

atividades do lar que seus cônjuges, e essa dupla tarefa pode provocar insatisfação.  

Além desses papéis, gerentes mulheres ainda têm os tradicionais papeia de mãe, 

sedutora, feminina. Então essas qualidades, principalmente a sedução, são fontes 

estressoras, já que o assédio sexual é uma das manifestações mais conhecidas. Ainda 

existe a discriminação com relação a salário e carreira, além de estereótipos e  

preconceitos sexuais,  relação conflituosa entre o trabalho e a família, entre a carreira e 

a vida privada, dentre outros, que são os mais presentes e variam em quantidade e em 

qualidade de acordo com os postos ocupados, as organizações e a sociedade.  Todas 

essas características parecem evidenciar que a ocupação de gestor direciona para um 

trabalho emocional mais ligado a fatores que implicam vulnerabilidade psicológica.  

5.3 Comentários dos gestores do estudo 

 Dos 153 questionários respondidos, 51 (33,33%) apresentaram respostas no 

espaço para comentários: “Este espaço é para você acrescentar outras informações 

sobre as principais emoções positivas e negativas vividas por alguém que está no 

exercício da gestão.” A tabela do anexo E apresenta os comentários por número de 

questionário. Foi feito um levantamento por distribuição de frequências das emoções 

positivas e das emoções negativas citadas. Foram encontradas 32 citações para as 

positivas e 40 para as negativas. As Figuras 10 e 11  ilustram esses resultados. 
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Figura 10 – Distribuição das frequências de emoções positivas nos comentários.  

 

Fonte: tabela do Anexo E. 

 

Figura 10 – Distribuição das frequências emoções negativas nos comentários.  

 

Fonte: tabela do Anexo E. 

 Para as emoções positivas, há um menor número de citações das emoções em 

relação às negativas – 32 no total. Na distribuição das frequências por citação, fez-se o 
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Tabela 19 –. Comentários  

agrupamento dessas emoções. Como alguns desses agrupamentos podem não ficar tão 

evidentes para o leitor, convém apresentar uma síntese do processo de inclusão nos 

agrupamentos. Para os agrupamentos de emoções ligadas à ação, foram incluídas as 

citações: dinâmico e motivado; nas relativas a equilíbrio, as citações: autocontrole e 

paz; no agrupamento relativo à calma, foram incluídas: “paz de espírito” e 

“tranquilidade”; no de união: compartilhamento, compreensão; por fim, em outros 

foram incluídas as emoções que tiveram apenas uma citação: religião, especial e 

delicado.  As citações de alegria e otimismo foram as que mais apareceram, com oito 

citações (25%). 

 Quanto às emoções negativas, há um maior número de citações – 40 no total. De 

modo semelhante ao que foi feito com as emoções positivas, na distribuição das 

frequências por citação, também se fez um agrupamento das emoções negativas. No 

agrupamento apatia, foram incluídas as emoções desânimo e desmotivação; no de 

tristeza, a emoção pessimismo; para insegurança, foi incluída a emoção desconfiança, e, 

por fim, no agrupamento outros, as emoções com apenas uma citação, como: conflito, 

complicação, oprimido, nervoso, individualismo e despontado. As emoções de raiva, 

com seis citações (15%), e de tristeza, com quatro (10%), tiveram o maior número de 

citações. 

 As respostas aos comentários sinalizam a dificuldade que as pessoas têm em 

definir, classificar e caracterizar as emoções vivenciadas, como também de diferenciá-

las de sentimentos e outros estados afetivos, sobretudo no contexto de trabalho. Por 

isso, a classificação apresentada nos gráficos é condizente com a classificação da 

vivência pessoal dos gestores, e não com a delimitação teórica apresentada no estudo. A 

Tabela 20 apresenta os comentários. 

 

Comentários do questionário gestão e emoção 

N° do 
Quest. 

Comentários 

01 As principais emoções positivas são alegria, satisfação do dever cumprido, 
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ver que o trabalho está rendendo frutos. Negativas/; Salário baixo, estresse, 
cliente muito intolerante e que acha que todo mundo está à disposição dele. 

02 Muitas vezes. buscamos desempenhar da melhor forma as nossas atividades e 
somos frustrados por pessoas que criam situações provocando desânimo, 
desmotivação em nós. 

Muitas vezes, somos surpreendidos com incentivos que nos levam a ser 
melhores, mais dinâmicos, perseverantes visando ao crescimento da empresa. 

05 Qualquer função na qual as relações humanas são instrumentos para a 
viabilização de um trabalho é difícil. Traduzir os anseios de todos, cumprir 
metas, fazer cobranças quando necessárias, entender diferentes maneiras de 
lidar com o mundo são algumas das competências requeridas ao gestor. Nesse 
sentido, acredito que essas competências precisam ser desenvolvidas 
paralelamente ao desenvolvimento científico/técnico do gestor. 

09 RAIVA!!! 

11 É preciso saber lidar com diversas emoções que nos são vivenciadas, mas 
também como reagimos às emoções das pessoas com que lidamos 
diariamente, sejam elas clientes ou funcionários. Um dos maiores sentimentos 
(emoções) é o estresse que todos os dias nos “perturba”. É muito importante 
saber lidar com situações de conflito, e a paciência e tranquilidade são 
características que devem ser constantes na gestão. 

12 Muitas vezes, ficamos chocados (3.3) com a cobrança excessiva e o 
desinteresse dos superiores. Exigem e não oferecem o suporte devido. 

16 Acho que faltou uma emoção que representasse tanto a motivação ou 
desmotivação em relação às situações que foram expostas. 

17 Emoções positivas: a) quando da realização de um grande projeto; b) quando 
da avaliação de metas alcançadas. Emoções negativas: a) quando 
identificamos descontinuidade de projetos por ações políticas; b) usos de 
recursos públicos  para projetos políticos sociais ou pessoais; c) baixa 
remuneração.  

21 DESAFIOS: As demandas cada vez maiores, com custos menores e prazos 
curtos aumentam o estresse no ambiente de trabalho, constituindo-se em 
constantes desafios para manter a equipe trabalhando com satisfação e 
equilíbrio. 

24 Hoje em dia, gerindo a empresa, procuro equilibrar minhas emoções e manter 
minha equipe unida e estimulada. Assim, potencializo minhas vendas e 
consigo um bom clima na loja. 
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Com o tempo e amadurecimento, as situações se tornam mais fáceis de lidar. 

27 Esta pesquisa está sendo feita sob reflexão. Durante emoções vividas, 
comportamentos e emoções podem ser sentidos de formas diferentes 
refletindo novas reações. 

29 Ao longo da minha trajetória profissional de 17 anos, fui observando as 
minhas emoções e as das outras pessoas e utilizando-as sempre como 
referência para um aprendizado. Hoje, já consigo gerenciar melhor as minhas 
emoções e “escolher” a atitude mais “estratégica” para a situação vivida. A 
inteligência emocional hoje é a “qualidade” mais importante em uma pessoa, 
principalmente no mundo corporativo. 

31 As emoções positivas são sentidas quando o seu trabalho é reconhecido pela 
empresa. Mas, quando você consegue tirar a empresa de um período crítico, 
reerguendo e transformando em uma campeã em vendas e serviços, dando 
estabilidade financeira e satisfação aos funcionários e mesmo assim ainda é 
criticada ao invés de ser elogiada, aí é a parte negativa do exercício da sua 
profissão. 

32 Todas as minhas emoções são vividas com muita intensidade. Tanto as 
positivas quanto as negativas. 

36 Um problema que vivencio é dosar a intensidade da competência 
demonstrada, para que não venha a causar preocupação e medo na esfera 
superior em achar que pode ter seu tapete puxado. Ou seja, é comum ocorrer 
embarreiramento de suas ações visando a limitar sua projeção. O resultado 
fica em segundo plano para a empresa. Os interesses pessoais ainda 
predominam na gestão de empresas públicas. Política sobrepujando a técnica. 

40 Tomar todas as decisões pela razão e não pela emoção. Seja sempre otimista 
e confiante, pois seus resultados serão sempre com sucesso e reconhecido. E 
sua equipe sempre estará ao seu lado. 

42 Sente emoções como alegria, desconfiança em relação aos funcionários de 
sua equipe de trabalho. Satisfação quando alcançadas suas metas e triste, 
insatisfeito quando não alcançadas. 

43 Em suma, lidar com ser humano é muito complicado, tem de ter um bom 
equilíbrio emocional, e não misturar os problemas familiares com o trabalho, 
senão fica mais complicado. 

44 Uma Empresa deve ser conduzida com a razão e pouca emoção, sempre 
pensando em melhorar, a conduta deve ser sempre posta de maneira clara 
para funcionários e clientes, deixando sempre todos satisfeitos dos seus 
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deveres e direitos. 

Todo convívio tem suas diferenças, porém, em uma empresa, essas diferenças 
devem ser resolvidas da melhor forma, para que o funcionário entenda a 
conduta da mesma, adaptando-se e crescendo junto com a empresa. 

48 Estão de acordo com as normas da gestão, o que é mais difícil, a seleção de 
novos profissionais e capacitação dos funcionários para com o mercado 
globalizado. 

58 Compartilhar, compreensão, pessimista, insegurança 

60 Aprendi, já há algum tempo, que devemos ouvir bem e somente agir quando 
estiver em paz de espírito; não podemos com raiva lidar com as situações 
difíceis que encontramos no dia a dia. A disciplina pessoal ajuda a equilibrar 
as emoções do dia. 

62 Acredito na concepção de que o gestor deve demonstrar, além da 
competência técnica, a habilidade de influenciar pessoas para desenvolver 
tarefas de maneira entusiasta, na perspectiva de alcançar objetivos e metas, 
reconhecidos como um bem comum 

64 Na experiência da gestão, é necessário um equilíbrio na manifestação de 
emoções positivas e negativas sem, contudo, suprimir os sentimentos, pois 
pessoas que demonstram suas emoções são mais saudáveis, criativas e 
equilibradas. 

65 Negativas = medo de não atender às expectativas das pessoas 

Positivas = confiante de poder ajudar a empresa a crescer 

68 Os momentos mais difíceis são aqueles em que existe um conflito entre as 
exigências da empresa e os interesses dos empregados, como cortes, 
demissões, punições, paralisações e greves.  

69 Poder contar com a equipe é sempre positivo. Desconfiar de alguém do grupo 
é sempre negativo 

70 Negativas – irritação, estressado, oprimido, nervoso. 

Positivas – sorridente, falante, atencioso. 

71 Dentre as emoções básicas vivenciadas por gestores na plenitude da função, 
destacamos alegria, tristeza e raiva, com ênfase para a primeira, visto que a 
alegria pode e deve ser fomentada com maior desempenho quando se lida 
com educação. 



111 

 

 

72 Positivas – autocontrole no tratar com os alunos. 

Negativas – a vaidade humana. 

 

73 Emoções positivas – as relações interpessoais são caracterizadas, em meu 
ambiente de trabalho, pela compreensão, amor, respeito e, sobretudo, pela 
valorização do ser e não do ter. 

Emoções negativas – frustração diante do individualismo experimentado no 
nosso dia a dia, numa demonstração de falta de estrutura de muitos colegas 
que não compartilham suas ideias, seus projetos no trabalho, articulando seu 
pensar com sua práxis de forma coletiva. 

 

74 Dar feedback à equipe, apontando seus pontos positivos e negativos, 
esperando que os pontos negativos sejam trabalhados, gera frustração quando 
a equipe não dá atenção ao seu feedback. 

78 Liderar é tomar atitudes, mesmo que nunca sejam do agrado de todos 

81 As emoções negativas têm sido vivenciadas de forma mais intensa; o que 
mais gera emoções negativas são as queixas imaturas e imorais de 
funcionários, que só as fazem para tentar se sair bem à custa de dinheiro 
público. Além disso, gestores mais antigos desprezam, explicitamente, os 
gestores mais novos, gerando fofocas e intrigas completamente 
desnecessárias.  

85 Muitas vezes, já me senti frustrado e desapontado, por observar que não tinha 
autonomia em questões que considerava pertinentes ao meu cargo, mas que,  
no entanto, era inerente a outras pessoas com cargos hierárquicos superiores 
ao meu. 

86 Tenho curiosidade em saber como será feita a contabilidade deste 
questionário, a fim de se chegar ao resultado final dessa pesquisa. 

92 Vivi a experiência de acidente fatal com membro da equipe; fiquei com 
sentimento de raiva 3.3 medo 4.4 tristeza 5.4 

95 Em qualquer situação, tanto na posição de gestor como na de liderado, à 
proporção que as experiências estão sendo vivenciadas, aprendemos a nos 
reconhecer nos outros. A partir do momento em que vivenciamos 
determinada situação, e que essa emoção ou sentimento é compreendido, 
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expandirmos mais a nossa consciência e, em consequência, passamos a nos 
sintonizar melhor nas relações. Primeiro na nossa relação com nosso próprio 
Eu, e depois com os demais. 

102 No exercício da gestão, faz-se necessário adquirir maturidade para 
transformar emoções extremas em possibilidade de desenvolvimento de 
ambientes amistosos e produtivos. 

Emoções como raiva e arrogância devem ser ceder lugar ao otimismo, 
confiança e criticidade. 

O bom gestor entende a diversidade e não se omite nas situações de conflito. 

103 Na gestão, o projeto de maturação do equilíbrio emocional é fundamental, 
pois compreender as diferenças (positivas ou negativas), desenvolvendo a 
capacidade de evolução pessoal e profissional de cada indivíduo, é o desafio 
posto.    

105 Faltaram as emoções: preocupado e confuso. 

107 Acredito que, no ambiente organizacional, as questões que mais trazem 
reflexos emocionais para o colaborador estão relacionadas ao clima 
organizacional. Para mim, este tem um peso maior do que questões salariais.  

Emocionalmente me sinto mais satisfeito trabalhando numa organização onde 
o relacionamento entre as pessoas é mais harmonioso. 

111 Raiva!!!! 

118 Sem comentários. 

122 Estafado pelo acúmulo de atividades. 

123 A emoção escraviza o ser humano. O ambiente de trabalho, para mim, encaro 
como uma trincheira de luta, onde cada dia é uma batalha. Usar técnica de 
persuasão, retórica pré-socrática e saber o que seu inimigo está fazendo 
contra você é de fundamental importância. Lembrar que nossa cultura é 
cristão-judaica, e um dos princípios  é destruir seu inimigo. A emoção deve 
vir mesclada com boa dose de cinismo. 

135 Gerir pessoas é a constante busca de equilíbrio entre o profissional por 
resultados e deixar falar a criatividade; entre ser delicado e ser rude... É tentar 
alcançar objetivos da organização como se fossem os seus e, pior, convencer 
seus colaboradores de que estes também pertencem a eles, sem criar grandes 
traumas. 

139 O papel do gestor exige emoções específicas. Positivas: confiança; negativas: 
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 Através das respostas dos comentários, os afetos negativos foram mais 

visualizados. Algumas até mesmo como um desabafo, como a resposta 123: “A emoção 

escraviza o ser humano. O ambiente de trabalho, para mim, encaro com uma trincheira 

de luta onde cada dia é uma batalha. Usar técnica de persuasão, retórica pré-socrática 

e saber o que seu inimigo está fazendo contra você é de fundamental importância. 

Lembrar que nossa cultura é cristão-judaica, e um dos princípios  é destruir seu 

inimigo. A emoção deve vir mesclada com boa dose de cinismo.” Através da leitura das 

respostas, verifica-se que os gerentes associam as emoções positivas ao cumprimento 

das normas organizacionais e, geralmente, consideram uma ameaça o relacionamento 

interpessoal, principalmente com os integrantes da equipe, como na resposta 42: “Sente 

emoções como alegria, desconfiança em relação aos funcionários de sua equipe de 

trabalho. Satisfação quando alcançadas suas metas e triste, insatisfeito, quando não 

alcançadas.” Os relatos também apontam que as emoções são interessantes na atividade 

gerencial para atingir resultados tanto para as organizacionais quanto para os 

relacionamentos interpessoais, que devem ser estabelecidos com a mesma finalidade,  

como na resposta 135: Gerir pessoas, é a constante busca de equilíbrio entre o 

profissional por resultados e deixar falar a criatividade; entre ser delicado e ser rude... 

É tentar alcançar objetivos da organização como se fossem os seus e, pior, convencer 

seus colaboradores de que estes também pertencem a eles, sem criar grandes traumas. 

  

  

 

 

decepção, dúvida. 

142 Certo ou errado em relação às atitudes. Cauteloso, especial. 

144 Quero destacar, em particular, que, para o caso de gestão na “XYZ”, é 
realmente muito difícil conduzir as relações humanas, devido à inexistência 
de prática de hierarquia e ao excesso de vaidades entre os professores.  

149 Positivas: religião, autonomia; negativa: frustração, stress. 
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6 Considerações finais 

 O estudo permite a discussão das emoções positivas e negativas na atividade de 

gestão, apesar da lógica do gerenciamento nas organizações, por vezes, associar uma 

racionalidade inerente à atividade que remete a uma neutralidade emocional, quando a 

escolha das emoções pelos gerentes foi feita através do display de carinhas, as emoções 

positivas foram evidenciadas; porém, quando os gestores comentaram livremente sobre 

emoções, as negativas foram evidenciadas.  

Esse fato pode ser associado à instrumentalidade com que as emoções, na função 

gerencial, são vivenciadas, pois, à medida que as organizações, na atualidade, assumem 

a premissa de que a satisfação dos trabalhadores é um aspecto importante para atingir 

resultados, os gerentes reproduzem essa necessidade. Por isso, torna-se importante 

discutir as emoções na atividade de gestão através da lógica do trabalho emocional, já 

que essa atividade necessita da capacidade de lidar com pessoas tanto quanto da 

dimensão técnica do serviço. Os treinamentos e as competências ligados à atividade de 

gestão devem focar também habilidades interpessoais e emocionais. 

 Apesar de a literatura discutir a temática de habilidades pessoais ligadas à 

atividade gerencial, a discussão é bastante associada à ótica da inteligência emocional – 

como uma capacidade aprendida ou inata – do que sob a ótica do trabalho emocional. 

Esses aspectos reforçam a ideia de que as emoções, quando discutidas no contexto 

organizacional, possuem uma lógica instrumental, e afetos considerados primitivos 

devem ser desconsiderados, principalmente na atividade de gestão. No estudo, a 

vivência das emoções, na atividade de gestão, foi condizente com a lógica instrumental: 

as emoções negativas procuram ser inibidas e as positivas, exaltadas.  

 O trabalho emocional, tal como apresentado por Hochschild (1983) e indicado 

no capítulo primeiro deste estudo, é um conceito útil para se estudar as emoções 

relacionadas à atividade gerencial, já que, teoricamente, pode ser  definido como parte 

do papel da própria atividade, sendo fundamental para o bom desempenho do trabalho. 

Levando-se em consideração que os gestores devem lidar com diferentes tipos de 

expectativas, sendo mediadores da relação entre a gestão de topo e equipes, além de 

terem uma variedade de interface no relacionamento com outras pessoas, como os 

colegas e potenciais clientes, um elemento-chave da atividade de gestão é saber lidar 

com sentimentos e emoções emergentes. 
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 Apesar de alguns estudos apontarem que os próprios gerentes atribuem maior 

importância aos aspectos cognitivos do que aos aspectos emocionais, admite-se que o 

controle das emoções e da sua visibilidade é determinante para o êxito em negociações. 

Entretanto, a manipulação consciente de estados emocionais parece ser um 

comportamento reprovável no ambiente organizacional (Almeida e Sobral, 2005).  

 Resumidamente, o delineamento do estudo buscou responder a duas questões 

centrais: Que emoções emergem na atividade dos gerentes intermediários no contexto 

organizacional? Existe alguma relação entre essas emoções e as variáveis do contexto? 

Através da análise e discussão dos resultados, percebeu-se que existem emoções 

positivas e negativas vivenciadas na função do gestor, sem uma relação significativa 

entre as variáveis do contexto apontadas na pesquisa: vivência das situações, segmento 

e gênero. 

 O fato de os gestores não terem vivenciado as situações pode ter implicado o 

resultado que indica não haver diferenças significativas entre gênero, segmento e setor 

de modo mais claro. Apesar de se ter um posicionamento crítico quanto à elaboração e 

construção do questionário – que pode não ter apreendido a complexidade das situações 

relacionadas à atividade de gestão – essa complexidade faz com que delimitar e (ou) 

demarcar situações associadas à atividade gerencial não seja tarefa simples e resulte em 

uma via de mão dupla: por um lado, há múltiplas possibilidades de atuação, e, por outro, 

há especificidades da atividade nos diferentes segmentos.  Na prática, talvez, a atividade 

de gestão intermediária remeta a dilemas mais genéricos, próprios da função, que se 

configuram como demandas homogêneas, independentemente de segmento, gênero e 

setor. Afinal de contas será que os gerentes sabem o que fazem? E como 

emocionalmente lidam com isso? 
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Anexo A: Mapeamento de literatura 
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Anexo B: Estudo Preliminar- demandas emocionais na atividade de gestão  

Instituto de Psicologia 

Universidade Federal da Bahia 

Como Eu, gerente, me sinto..... 

Participante Situações Positivas 

Rotina de “calmaria” e 

“normalidade” 

Situações Negativas 

Rotina de “pressão”, “crise” e 

“dificuldade” 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   
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Anexo C: Estudo preliminar 

Tabela 23.  

Estudo Preliminar com grupo de coordenadores de cursos – instituição particular de 

ensino superior (n=12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante Situações 
positivas. 
Rotina de 

"Calmaria" e 
"normalidade"... 

Situações 
negativas. Rotina de 
"pressão" "crise" e 

"dificuldade... 

1 Completude Desespero 
2 Tranquilidade Angústia 
3 Completude 

"Momentânea" 
Irritação 

4 Felicidade Nervoso 
5 Alegria Apreensão 
6 Amor Tristeza 
7 Tranquilidade Medo 
8 Paz Introspectiva 
9 Realização Raiva 
10 Desconfiada Mal humorada 
11 Orgulhosa  SR 
12 Bem humorada  SR 
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Anexo D: Estudo Preliminar- demandas emocionais na atividade de gestão  

Instituto de Psicologia 

Universidade Federal da Bahia 

 

Pesquisa Emoções na atividade de gestão  –  levantamento 2 

Idade: 

  

Quanto tempo no cargo de gestor:                                                Área de gestão: 

  

1- No dia a dia, que emoções (afetos ou sentimentos) emergem do seu trabalho? 

 

 

2- Que situações são geradoras dessas demandas emocionais? 
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Tabela 24.  

Grupo gestores pós-graduação (n=12) 

 

Participantes Idade Tempo 
de 

gestor 
- Anos 

Área de Gestão Emoções que emergem do trabalho Situações de demandas emocionais 

1 29 4 financeira urgência, competição, incapacidade Pressão da empresa 

2 SR 3 TIC opressão, exploração, falta de compreensão, inveja, amizade Reuniões em momentos de estresse 

3 31 2 ONGs conflitos Projetos, financiamentos 

4 52 15 TI e automação medo, frustração, raiva, alegria, amizade, tristeza, gratidão Prazos correm riscos de não serem cumpridos; mesmo se 
esforçando não consegue atingir os objetivos, falta de 
reconhecimento e situação de injustiça, crescimento das 
pessoas e as coisas ocorrem dentro do previsto, interação no 
trabalho, aposentadoria e transferência e não promoção, 
pessoas que nos protegem e defendem. 

5 29 7 Consultoria e 
educação 

Angustia/irritação, satisfação, tédio Pressão para cumprir prazos, reconhecimento pelo trabalho 
realizado, atividades rotineiras que não fazem sentido para 
mim. 

6 31 3 Administrativo/pessoal tristeza/decepção, stress, alegria e satisfação Declínio financeiro da organização, carga muito alta de 
atividades, preocupação com o quadro pessoal, crescimento 
interno dentro da organização. 

7 38 2 Acadêmica Intolerância, medo, alegria, desejo, insatisfação, realização Cobranças externas, responsabilidade por liderar um grande 
grupo, adversidades do mercado, excesso de tarefas, 
hierarquia administrativa ( estar abaixo de outros vários 
líderes). 

Anexo E: Estudo preliminar 
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8 23 2 Gestão Cultural Satisfação e tensão - majoritariamente Possibilidade de criação (é muito presente quando os projetos 
correm bem), devido aos prazos e a quantidade (volume) de 
tarefas, pela dificuldade em liderar com os instrumentos do 
Estado e dos artistas.  

9 30 3 Controle Sobre 
Gestão Pública (CGU) 

Empolgação, solidariedade, aceitação, revolta, indignação Realização de ações exitosas - melhorias nas políticas 
públicas- troca de informações e treinamento da equipe- 
cumprimentos de regras inadequadas, infrutíferas- falta de 
compromisso de membros da equipe.  

10 SR 9 meses RH Alegria, chateação, raiva Reconhecimento das pessoas da equipe, tentativas de 
enganar e desculpas esfarrapadas, não realização das tarefas 
pelos fornecedores internos ou externos. 

11 53 25 Suprimentos, 
Comunicação 

Empresarial e Serviço 
Gerais (transporte, 

núcleo urbano, obras 
civis e outros) 

Compartilhamento, carinho, união, doar, ceder, receber, controle 
emocional, perda, decepção e outros.  

Vitórias e derrotas profissionais.  
 
Nota: Neste momento, estamos passando por um turbulência 
na Empresa onde diversos colegas de outros estados foram 
demitidos (redução de quadro) e os sentimentos, emoções 
ficam afloradas no campo negro - medo, angustia, desespero, 
que indiscutivelmente leva-nos aos sentimentos do pior.  
Eu já passei por diversas turbulências e situações de riscos 
profissionais; coloco-me, em primeiro ponto que sou um 
vencedor antes de enfrentar a fera e depois reflito nas 
consequências que possam a vir. Sempre transpus barreiras 
com sentimentos positivos.  
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12 48 7 Contratos e 
diretamente do 

restaurante 

Raiva, tristeza, alegria, impotência, incapacidade, choro,  abraços, 
beijos, risadas altas e descompassadas sem motivo aparente, 
disputa, concorrência, fuga, boicote, baixa e alta autoestima, 

realização, "estratégia e jogo"/articulação, sadismo, 
companheirismo, vontade de matar (uma empregada do restaurante 

pegou uma faca), brigas de palavras e até de tapa e puxões de 
cabelo, reconhecimento, falta de reconhecimento, incertezas, 
pertencer ou filiação, identidade, alienação, decepção, surtos 
psicóticos, sentimento de presa, robotização, apatia, carência, 

competição, isolamento, irritação, falta de concentração ou 
concentração demais, SPA (síndrome do pensamento acelerado), 
dependência, workaholic (viciado em trabalho), paixões, culpas, 

apego, centralização, vontade de aparecer pode ser bom ou ruim, 
puxa saco, bajulação, querer subir a todo custo, competência, 

panelas ou grupos por afinidade e outros motivos, orgulho, vaidade, 
inveja, desprezo, ciúme etc.  

Quando se reduz o empregado a um numero, quando os 
aspectos emocionais são relevados, quando não se tem 
promoção, quando a política da empresa é dura, quando há 
pressão psicológica, falta bom relacionamento na equipe, 
quando não confiam em nosso trabalho, quando não valoriza 
a criatividade ou espontaneidade, excessiva demanda de 
trabalho, quando as questões familiares influenciam, quando 
falta isonomia, quando há assedio "moral", quando há 
carência de recursos, quando há diversos discursos só para a 
agradar A ou B. Quando o colega menos qualificado é 
promovido, quando não se trabalham as questões internas. 
Quando há possibilidade de demissões em crises e redução 
de gastos, quando recebe promoção, quando recebe elogio, 
quando há diálogo, quando há participação, quando há 
inclusão, quando todos podem se manifestar, quando a fala 
não é proibida ou inibida, quando a empresa oferece beneficio 
para agregar valores psicossociais, quando a comida está 
boa, quando a comida esta ruim. Quando a receita é igual ou 
menor que a receita ou ao contrario. . 
 
Precisando tenho um book..  
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Anexo F: Questionário estudo-piloto – Gestão e Emoção  

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

______________________________________________________________ 

 

Prezados, 

 

 Venho, por meio desta, solicitar sua participação na pesquisa sobre Gestão e Emoção em contextos organizacionais. Trata-se de um 

dos estudos do grupo de pesquisa sobre Emoções da Universidade Federal da Bahia, coordenado pela professora Dra. Sônia Gondim1, e tem 

como objetivo investigar acerca das emoções no processo de gestão. 

Este estudo será importante para o desenvolvimento de conhecimento na área psicológica para que os profissionais de psicologia compreendam 

melhor o fenômeno e possam auxiliar as pessoas no desenvolvimento de novas habilidades emocionais, as quais propiciam benefícios para o bem-estar, a 

satisfação e a autoestima dos trabalhadores.  

Desde já, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário. Também lhe será assegurado o sigilo a respeito das 

informações que fornecer, garantindo a sua privacidade. Desta forma, não haverá possibilidade de identificação da sua pessoa, e a divulgação das 

mencionadas informações será feita em artigos especializados no assunto.  

                                                        
1 Sônia Maria Guedes Gondim, Professora Adjunta da UFBA, Pesquisadora Nível 2 do CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa - Ministério da Ciência e Tecnologia 
Telefone de contato: (71) 9974-1029  e-mail: sggondim@terra.com.br 
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Sabemos que, no contexto organizacional, existem situações nas quais são despertadas reações emocionais. Leia com atenção 

algumas dessas situações na tabela abaixo e depois responda:  

 Se você já passou pela situação descrita. 

 Com que frequência você passa pela situação. (se for uma situação que não acontece no seu cotidiano, marque a opção 

“nunca”) 

 Você, sendo gestor, como se sente quando enfrenta a situação descrita. Se você marcou “nunca” para a pergunta anterior, 

diga que emoção você sentiria ao enfrentar a situação.  

 - Para responder essa questão, escolha, na folha anexa, a expressão facial que melhor representa a emoção que você 

sente/sentiria na situação. Marque no espaço para resposta apenas o número correspondente à figura escolhida.  

 Com que intensidade você sente ou sentiria a emoção selecionada na situação descrita (de acordo com a escala abaixo): 

 

 

 Por último, se julgar necessário, comente acerca dessa situação e da emoção sentida ao enfrentá-la. 
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Situação 

Você já 

passou 

por essa 

situação? 

Com que 

frequência essa 

situação ocorre? 

Como 

você se 

sente 

nessa 

situação? 

Qual a intensidade dessa emoção na 

escala de 1 à 10 ? 
Comentários? 

a) A empresa passou por uma reformulação da sua estrutura 

física e o espaço da sua sala agora precisa ser dividido com 

outra pessoa, o que vem levando a uma maior desorganização 

e dificuldade para encontrar o seu material de trabalho. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) poucas vezes 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

b) A empresa tem crescido significativamente nos últimos anos, 

duplicou seu faturamento anual e devido a isso decidiu dar mais 

benefícios aos funcionários, somando aos já existentes (plano 

de saúde e auxílio alimentação) a participação nos lucros e 

plano odontológico. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

c) Na sua equipe de trabalho, existe um funcionário que 

supervaloriza os gestores em todos os aspectos, mas trata com 

indiferença os colegas com nível hierárquico inferior. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

d) Você compõe a equipe de vendas e foi elogiado pelo cliente 

pelo bom atendimento prestado.  

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 
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e) Seu chefe não estabelece diálogo com você, apenas lhe 

delega tarefas e cobra que elas sejam cumpridas. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

f) A empresa instalou um novo sistema de informações que vai 

facilitar o andamento dos serviços, evitando que as informações 

precisem ser buscadas nos arquivos. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

g) Em função de uma reestruturação interna da Empresa, 

alguns setores, inclusive o seu, estão sendo extintos. Caso isso 

ocorra, todos os funcionários destes setores serão desligados. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

h) Todos os membros do seu setor de trabalho estão evoluindo 

e sendo elogiados pela capacidade de melhorar o clima 

organizacional. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

i) Um cliente reclamou do seu atendimento à diretoria da 

empresa, mesmo que você tenha se esforçado em atendê-lo 

bem. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

j) Seu chefe,, por ser flexível, procura saber a razão de alguma 

tarefa não ter sido concluída no prazo, antes de propor um novo 

acordo para a sua finalização.. 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 
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 (4) sempre 

l) O prédio no qual você trabalha precisa urgentemente de 

reformas, sendo visível que, da forma como está, compromete 

a segurança dos funcionários. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

m) A empresa passou recentemente por uma reformulação 

para atender às novas demandas do mercado e, por isso, 

passou a oferecer plano de carreira, flexibilizou as relações de 

trabalho e incentivaróu o trabalho em equipe com trocas de 

conhecimento e aprendizagem. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

n) No Setor em que você trabalha, a gestão é feita pelo Diretor 

da empresa, mas um novo funcionário da equipe chega “dando 

ordens” e querendo ditar as normas. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

o) Um cliente, por gostar do seu trabalho,  convidou-o para 

trabalhar na empresa dele. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

p) Você precisou sair mais cedo para resolver um problema 

familiar e seu chefe não flexibilizou o horário. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

q) A empresa passa por um período de crescimento e resolveu (1) sim (1) nunca    
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investir na melhoria das condições de trabalho, comprando 

novos computadores e cadeiras mais ergonômicas. 

 

(2) não (2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

r) Alguém do seu grupo de trabalho foi promovido (a), mesmo 

não tendo as qualificações requeridas para o novo cargo, 

sendo que você se considera merecedor da promoção por 

atender a todos os requisitos necessários à função. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

s) Um colega seu, com o qual você já havia tido conflitos, 

defendeu-o de um mal entendido perante seu chefe imediato. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

t) Você está organizando uma fila para atender a alguns 

clientes e percebe que um deles desrespeitou a ordem para 

levar vantagem no atendimento.  

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 

   

u) O seu chefe compartilha as informações organizacionais 

para que você e sua equipe mantenham-se atualizados sobre 

as exigências da empresa. 

 

(1) sim 

(2) não 

(1) nunca 

(2) raramente 

(3) frequentemente 

(4) sempre 
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Utilize a tabela abaixo para escolher a emoção que melhor representa a emoção sentida por você em cada uma das situações 

listadas no questionário. 
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Anexo G: Questionário versão final – Gestão e Emoção 

 

Instituto de Psicologia 

Universidade Federal da Bahia 

______________________________________________________________ 

 

Prezados, 

 

 Venho, por meio desta, solicitar sua participação na pesquisa sobre Gestão e 

Emoção em contextos organizacionais. Trata-se de um dos estudos do grupo de 

pesquisa sobre Emoções da Universidade Federal da Bahia, coordenado pela 

professora Dra. Sônia Gondim2, e tem como objetivo investigar acerca das emoções no 

processo de gestão. 

Este estudo será importante para o desenvolvimento de conhecimento na área 

psicológica para que os profissionais de psicologia compreendam melhor o fenômeno 

e possam auxiliar as pessoas no desenvolvimento de novas habilidades emocionais, as 

quais propiciam benefícios para o bem-estar, a satisfação e a autoestima dos 

trabalhadores.  

Desde já, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. Também lhe será assegurado o sigilo a respeito das informações que 

fornecer, garantindo a sua privacidade. Desta forma, não haverá possibilidade de 

identificação da sua pessoa e a divulgação das mencionadas informações será feita em 

artigos especializados no assunto.  

                                                        
2 Sônia Maria Guedes Gondim, Professora Adjunta da UFBA, Pesquisadora Nível 2 do CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa - 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Telefone de contato: (71) 9974-1029  e-mail: sggondim@terra.com.br 
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Sabemos que, no contexto organizacional, existem situações nas quais são despertadas 

reações emocionais. Leia com atenção algumas dessas situações na tabela abaixo e 

depois responda:  

 Se você já passou pela situação descrita. 

 Como você se sente quando enfrenta a situação descrita. (Se você marcou 

“não” para a pergunta anterior, diga que emoção você sentiria ao enfrentar a 

situação) 

 - Para responder essa questão, escolha, na folha anexa, a expressão 

facial que melhor representa a emoção que você sente/sentiria na 

situação. Marque, no espaço para resposta, apenas o número 
correspondente à figura escolhida. 

 Escolha, de acordo com a escala abaixo, com que intensidade você sente ou 

sentiria a emoção selecionada na situação descrita: 

 

 

Situação 

Você já 

passou 

por 

essa 

situação

? 

Como você se 

sente /sentiria 

nessa 

situação? 

(Indique o n° 
da carinha) 

 

Com que intensidade você vivencia / 

vivenciaria essa emoção? 

 (Marque a intensidade) 

 

a) A empresa passou por uma reformulação da sua estrutura 
física e o espaço da sua sala agora precisa ser dividido com 
outra pessoa, o que vem levando a uma maior 
desorganização e dificuldade para encontrar o seu material 
de trabalho. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

b) A empresa tem crescido significativamente nos últimos 
anos, duplicou seu faturamento anual e, devido a isso, 
decidiu dar mais benefícios aos funcionários, somando aos 
já existentes (plano de saúde e auxílio alimentação) a 
participação nos lucros e plano odontológico. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

c) Na sua equipe de trabalho, existe um funcionário que 
supervaloriza os gestores em todos os aspectos, mas trata 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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com indiferença os colegas com nível hierárquico inferior. Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

d) Você compõe uma determinada equipe de trabalho e foi 
elogiado pelo seu desempenho por um cliente.  

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

e) Seu superior hierárquico não estabelece diálogo com 
você, apenas lhe delega tarefas e cobra que elas sejam 
cumpridas. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

f) A empresa instalou um novo sistema de informações que 
vai facilitar o andamento dos serviços, evitando que as 
informações precisem ser buscadas nos arquivos. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

g) Em função de uma reestruturação interna da Empresa, 
alguns setores, inclusive o seu, estão sendo extintos. Caso 
isso ocorra, todos os funcionários desses setores serão 
desligados. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

h) Todos os membros do seu setor de trabalho estão 
evoluindo e sendo elogiados pela capacidade de melhorar o 
Clima Organizacional. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

i) Um cliente reclamou do seu atendimento à diretoria da 
empresa, mesmo você tendo se esforçado para atendê-lo 
bem. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

j) Seu superior hierárquico, por ser flexível, procura saber a 
razão de alguma meta não ter sido concluída no prazo antes 
de propor um novo acordo para a sua finalização. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

l) O prédio no qual você trabalha precisa urgentemente de (1) sim   
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reformas, sendo visível que, da forma como está, 
compromete a segurança dos funcionários. 

(2) não   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

m) A empresa passou recentemente por uma reformulação 
para atender às novas demandas do mercado e, por isso, 
passou a oferecer plano de carreira, flexibilizar as relações 
de trabalho e incentivar o trabalho em equipe com trocas de 
conhecimento e aprendizagem. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

n) No Setor em que você trabalha, a gestão é feita pelo 
Diretor da empresa, mas um novo funcionário da equipe 
chega “dando ordens” e querendo ditar as normas. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

o) Um cliente, por gostar do seu trabalho, convidou-o para 
trabalhar na empresa dele. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

p) Você precisou sair mais cedo para resolver um problema 
familiar, porém não conseguiu em decorrência da demanda 
de trabalho. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

q) A empresa passa por um período de crescimento e 
resolveu investir na melhoria das condições de trabalho, 
comprando novos computadores e cadeiras mais 
ergonômicas. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

r) Alguém do seu grupo de trabalho foi promovido (a) mesmo 
não tendo as qualificações requeridas para o novo cargo, 
sendo que você se considera merecedor (a) da promoção, 
por atender a todos os requisitos necessários à função. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

s) Um colega seu, com o qual você já havia tido conflitos, 
defendeu-o de um mal entendido perante seu chefe 
imediato. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 
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t) Você, atendendo a alguns clientes, percebe que um deles 
desrespeitou a ordem para levar vantagem no atendimento. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 

u) O seu chefe compartilha as informações organizacionais 
para que você e sua equipe mantenham-se atualizados 
sobre as exigências da empresa. 

(1) sim 

(2) não 
 

 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Pouca intensidade                                  Muita intensidade 

→                                ← 
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Utilize a tabela abaixo para escolher a emoção que melhor representa a 

emoção sentida por você em cada uma das situações listadas no questionário. 
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Comentários -> Este espaço é para você acrescentar outras informações sobre as 

principais emoções positivas e negativas vividas por alguém que está no exercício da 

gestão_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Assinale as questões abaixo com um "X" dentro do retângulo correspondente e / ou 

complete, quando for o caso. Marque somente uma alternativa em cada questão.  

Local Sexo Ocupação 

Cidade: 

______________________ 

 

Estado: _______ 

 Masculino 

 Feminino 

 

ANO EM QUE NASCEU: 

___________ 

Atualmente, ocupa cargo de 

chefia 

 Não 

 Sim  

Quanto tempo:____ anos 

 

Escolaridade Estado Civil Característica da Ocupação 

 Nunca estudou 

 Ensino Fundamental 

incompleto  

Ensino Fundamental 

completo 

 Ensino Médio incompleto 

 Ensino Médio completo 

  Superior incompleto 

 Superior completo  

 Solteiro 

 Casado 

 Viúvo 

 Separado / 

Divorciado 

 União consensual 

(vive junto) 

 Outro 

Função:____________ 

Setor:_______________ 

Quanto tempo:____ anos 

 Setor Público 

 Setor Privado 

 

SEGMENTO 

 Comercial 
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 Pós-graduado 

Ainda estuda? 

 Não 

 Sim. Que série ou curso? 

. Qual?  

___________ 

 Educação 

 Industrial 

 Serviços 

 TI 

 Outro 
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Anexo H: Frequencia de emoções positivas e negativas 

Participant
e 

Emoções 
positivas 

Situações 
positivas 

Emoções 
negativas 

Situações negativas Outros 
comentários 

01 Alegria, 
satisfação. 

Trabalho 
pronto, dever 

cumprido.  

Estresse. Salários baixos, 
clientes intolerantes. 

 

02 Perseverante, 
Dinâmico. 

Crescimento 
da empresa, 
incentivos. 

Frustração, 
desânimo, 

desmotivação. 

  

05    Trabalho difícil; 
cumprir metas, fazer 

cobranças. 

 

09   Raiva.   
11 Paciência e 

tranquilidade. 
 Estresse. Lidar com diferentes 

pessoas; conflitos 
 

12   Chocado. cobrança; 
desinteresse de 

superiores; falta de 
suporte. 

 

16 Motivação. Situações em 
geral. 

Desmotivação. Situações em geral.   

17  Grandes 
projetos; 

metas 
alcançadas. 

 Descontinuidade dos 
projetos; uso de 

recursos 
indevidamente; 

baixa remuneração. 

 

21 Satisfação; 
equilíbrio. 

 Estresse. Situações de 
desafios. 

 

24  Foco nas 
vendas; bom 
clima na loja. 

  Emoções 
equilibradas. 

27      
29     Uso da 

inteligência, 
emoção. 

31  Reconheci- 
mento do 

trabalho na 
empresa. 

 Não reconhecimento 
do trabalho, apesar 

de esforçar-se. 

 

32    Intensidade nas 
emoções. 

Intensidade nas 
emoções. 

36   Medo. Superiores se 
sentirem ameaçados 

por causa da 
competência.. 

 

40 Otimista e 
confiante. 

Sucesso e 
reconhecimen

to, trabalho 
em equipe. 

  Razão. 

42 Alegria, 
satisfação. 

Metas 
alcançadas. 

Tristeza, 
desconfiança. 

Metas não 
alcançadas, falta de 
confiança na equipe 

de trabalho. 

 

43   Complicação. Não misturar 
problemas familiares 

com trabalho. 
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44 Satisfação. Conduta clara 
para 

funcionários 
e clientes. 

 Diferenças. Racional.  

48      

58 Compartilhar, 
compreensão. 

 Pessimista, 
insegurança. 

  

60 Paz de espírito.  Raiva. Situações difíceis.  

62  Alcançar 
objetivos e 

metas. 

   

64     Equilíbrio de 
emoções. 

65 Confiança. Ajudar a 
empresa a 
crescer. 

Medo. Não atender às 
expectativas das 

pessoas 

 

68   Conflito. Exigências da 
empresa, interesse 
dos empregados: 
cortes, demissões, 

paralisações e 
greves. 

 

69  Contar com a 
equipe. 

 Desconfiar de 
alguém da equipe.  

 

70   Irritação, 
estressado, 
oprimido, 
nervoso. 

 

Sorridente, falante, 
atencioso. 

 

71 Alegria.  Bom 
desempenho 

Tristeza e 
raiva. 

  

72 Autocontrole. Relação com 
alunos. 

 A vaidade humana. 

 

 

73 Compreensão, 
amor, respeito. 

 

Valorização 
do ser e não 

do ter; 
relações 

interpessoais. 

 

Frustração, 
individualismo

. 

Não 
compartilhamento 

de ideias e projetos. 

 

74  Importância 
de feedbacks. 

Frustração. Atenção aos 
feedbacks. 

Os feedbacks 
são 

importantes. 
78     Liderar é tomar 

atitudes. 

81    Queixas imaturas e 
imorais dos 

funcionários; 
fofocas, intrigas; 

desprezo dos 
gestores mais velhos 
em relação aos mais 
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novos. 
85   Frustrado e 

desapontado. 
Falta de autonomia.  

86     Curiosidade 
nos resultados 
da pesquisa. 

92   Raiva, medo 
tristeza. 

Acidente fatal.  

95     Importância da 
função do 

gestor para 
compreender as 

relações. 
102 Otimismo, 

confiança.   

 

 Raiva, 
arrogância 
criticidade. 

 A função de 
gestão exige 
maturidade 

para 
transformar 

emoções 
extremas, 

103     Desenvolver 
capacidade de 

evolução 
pessoal-

profissional de 
cada indivíduo 

é o desafio 
posto. 

105     Faltaram as 
emoções: 

preocupado e 
confuso. 

107 Satisfeito Relações 
interpessoais 
harmoniosas. 

  As questões 
que mais 

trazem reflexos 
emocionais 

para o 
colaborador 

estão 
relacionadas ao 

clima 
organizacional. 
Para mim, esta 
tem um peso 
maior do que 

questões 
salariais. 

 
111   Raiva.   

118     Sem 
comentários. 

122   Estafado.  Acúmulo de 
atividades. 
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123     .A emoção 
deve vir 

mesclada com 
boa dose de 

cinismo. 
135 Delicado.  Rude.  Tentar alcançar 

objetivos da 
organização 

como se fossem 
os seus e pior 

convencer seus  
colaboradores 
de que estes 

também 
pertencem a 

eles. 
139 Confiança.  Decepção.  

Dúvida. 
 O papel do 

gestor exige 
emoções 

específicas. 
142 Cauteloso, 

especial. 
   Certo ou errado 

em relação às 
atitudes. 

144     Muito difícil 
conduzir as 

relações 
humanas 
devido à 

inexistência de 
prática de 

hierarquia e ao 
excesso de 

vaidades entre 
os professores. 

149 Religião, 
autonomia. 

 Frustração, 
estresse. 

  

Total 31  41   

 

 

 


