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RESUMO 

 

O trabalho é contraditório, ele pode ser um elemento de sofrimento físico e mental 

ou pode estar a favor do indivíduo, isto depende da relação que irá se estabelecer 

entre o sujeito e seu trabalho. A satisfação é o sinal de uma relação positiva com o 

trabalho. Hipotetizou-se que a realização profissional depende de fatores que vão 

além de sua satisfação no ambiente de trabalho. Conforme a constatação sobre o 

caráter duplo do trabalho, sendo ele conveniente ao próprio desenvolvimento 

humano e ao mesmo tempo fator alienante. Este estudo pretende investigar o efeito 

que a alienação exerce sobre as variáveis satisfação e realização do ser humano no 

que tange ao seu posicionamento em relação às atividades laborais. Para tanto, 

será realizada uma pesquisa qualitativa, contextualizada por meio de um estudo 

bibliográfico e utilizará diferentes instrumentos (entrevista, questionários, escalas) 

para a coleta de dados. Serão entrevistados os especialistas em efeitos visuais de 

uma empresa especializada na área, campo que se encontra inserido na grande 

esfera da publicidade. 

 

1. Introdução 

O trabalho tem tido um duplo caráter ao longo da história humana. Por um lado é 

um elemento criador que faz do homem não apenas um ser natural, mas um ser que 

constrói o seu entorno e a si mesmo. "A atividade profissional não é só um modo de 

ganhar a vida - é também forma de inserção social onde aspectos psíquicos e físicos 

estão fortemente implicados." (DEJOURS,1993, p. 98). O trabalho se apresenta 

como a autogênese humana, fator de equilíbrio e desenvolvimento e pode trazer 

para quem trabalha a realização. O trabalho distingue o homem do animal.  

Por outro lado o trabalho é também um elemento de sacrifício, mortificação do 

homem e estranhamento com o próprio ato de sua produção, onde o indivíduo se 

sente fora de si e também com os objetos de sua produção, que não mais lhe 

pertencem depois de produzidos. “Por fim, o caráter exteriorizado do trabalho para o 

trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo, mas trabalho para 

outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo, mas sim a outra pessoa.” 

(MARX,1844) 

Segundo Dejours (2004), trabalhadores estão ligados às organizações por meio 

de laços materiais, morais, ideológicos, sócio-econômicos e inclusive psicológicos. 

Estes mecanismos simbólicos criados pela a racionalidade do capital são meio de 

controle e podem fazer com que o trabalhador participe de um cenário desfavorável, 

por vontade própria. E este cenário pode até lhe parecer um tanto sedutor, fazendo 

com que o trabalhador desconsidere o seu bem estar. 

Assim o trabalho surge na história como uma ameaça ao próprio corpo, é 

percebido como malquisto na antiguidade, como uma punição na idade média e a 

partir da idade moderna o trabalho se reveste de uma aura de progresso, sendo que 



o sofrimento físico e psíquico são constantemente ocultados. Poderíamos dizer que 

o processo de alienação esteve continuamente ao lado do trabalho ao longo da 

história, pois certos elementos que fazem este processo surgir, sempre se 

apresentaram ao longo dela: "As relações de poder, sentido atribuído ao processo 

de trabalho e o significado atribuído ao homem, retratam o grau de alienação e 

desestruturação nos quais os grupos sociais se encontram." (KANAANE, 2014, p.85) 

 

2. Objetivos 

Este estudo tem o objetivo de entender como se dá o processo dialético entre 

a realização e a alienação, bem como a relação entre a satisfação e a realização no 

âmbito profissional dos especialistas em efeitos visuais.  

 

3. Metodologia 

Será feita uma pesquisa de campo em um dos estúdios pioneiros de 

animação 3D no Brasil, utilizando quatro instrumentos: questionário de dados sócio 

demográfico, Escala de valores relativos ao trabalho de Porto e Tamayo (2003), 

Escala de avaliação de bem estar subjetivo de Diener e Lucas (1999) e entrevistas 

semidirigidas. Será feita também uma revisão bibliográfica que discorrerá sobre os 

aspectos do trabalho, que se refere ao contexto do duplo caráter do trabalho e as 

variáveis a serem estudadas. 

 

4. Desenvolvimento 

Existe uma aura de grandiosidade sobre este produto fabricado pelo 

profissional de efeitos visuais: seu apelo visual bem como a união dele com 

determinada marca ou ideia o torna imponente, desejável e sedutor. Esta 

mercadoria contém em si mesma o atributo de fetiche, ela é um objeto ao qual se 

concede poder sobrenatural e se presta culto (DLUGOKENSKI, Infoescola). O 

próprio profissional de efeitos visuais é seduzido por sua mercadoria, fenômeno este 

que iremos descrever como "apaixonamento pelo produto". Arendt (1958) diz que a 

partir da era moderna, os integrantes desta sociedade de produção começavam a 

valorizar o "fenômeno do gênio", que reflete uma obsessão por uma assinatura 

peculiar de cada artista, uma sensibilidade em relação ao estilo que diferenciava 

uma obra, que transcende em grandeza e importância, dos demais produtos criados 

pelo homem "O fenômeno do gênio criativo parecia constituir a mais elevada 

legitimação da convicção do homo faber de que os produtos de um homem podem 

ser mais e essencialmente maiores que o próprio homem" (ARENDT, 2007, p. 222). 

A realização deste profissional pode estar intimamente ligada a esta alienação que o 

produto exerce sobre ele.  

A realização está ligada diretamente a atividades congruentes com o valor de 

quem trabalha, e este trabalhador sente que seu potencial está realmente sendo 

utilizado, é um autêntico crescimento pessoal (BATISTA DOS SANTOS et al., 2009). 

Segundo Spector (2010), quem se realiza no trabalho poderá experienciar a 



satisfação, mas o contrário pode não ser verdadeiro. A satisfação reflete a forma que 

os trabalhadores percebem o mesmo "a satisfação no trabalho é uma variável de 

atitude que mostra como as pessoas se sentem em relação ao trabalho que têm, 

seja no todo, seja em relação a alguns de seus aspectos" (id, 2010, p. 321). A 

satisfação seria o bem estar que acompanha a realização, mas quem a possui 

estaria livre de alienação? E quanto à realização, seria ela um fator passível de 

influência da alienação?  

 

5. Resultados Preliminares 

Na classe dos produtores de efeitos visuais também é possível observar a 

presença da alienação sobre o próprio corpo do trabalhador. Este trabalho tem como 

hipótese a concepção de que, não só no campo dos efeitos visuais, mas no contexto 

do mercado publicitário como um todo, há um esforço desmedido para com 

questões técnicas referentes a execução do trabalho, cumprimento de prazos, 

saciação de desejos vindos de camadas superiores e também saciação do próprio 

desejo de criar uma mercadoria digna de ser glorificada. A pressão que este 

ambiente exerce sobre o trabalhador, faz com que busque soluções para as 

questões descritas anteriormente, tais como o consumo de drogas e o estado de 

vigília prolongado. Sendo assim, o trabalhador abdica do seu próprio corpo, com a 

chance até de se anular, para que uma tarefa seja executada. Operam agora como 

uma máquina, em função também do próprio arranjo do mercado no qual estão 

inseridos. Isso cria um paradoxo, pois sua atividade dita criativa, acaba por se 

equiparar a um commodity. A alienação também pode ser observada então na 

relação do produtor e produto, segundo Arentd (2007), o artista está sujeito à 

"terrível humilhação" de constatar que sua obra é maior que ele próprio "sentir que 

se torna filho de sua obra, na qual é condenado a ver-se, como num espelho, 

limitado, tal qual é", mas esta percepção existe neste determinado ramo de 

trabalho?  
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