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RESUMO 

A sustentabilidade é um tema que vem sendo estudado continuamente desde a década 

de 1970, quando se tornou uma preocupação em nível mundial, não diferente a 

Administração como campo da ciência tem dedicado igual atenção e se debruçado sobre 

o campo temático da sustentabilidade, principalmente no que se refere a estudar os 

impactos das ações organizacionais. Este estudo se dedicou a fazer reflexões a cerca da 

sustentabilidade no setor da hotelaria. Como lente de estudos para intepretação do 

fenômeno foi usada a abordagem dos Estudos Baseados em Práticas (EBP), de forma 

particular a sociomaterialidade. O uso da abordagem da sociomaterialidade é uma forma 

de se introduzir novas formas de enxergar o fenômeno da sustentabilidade por meio de 

uma vertente mais crítica. Dessa forma, estudar sustentabilidade por meio da 

sociomaterialidade é compreender que ela não é formada apenas pela ação humana 

intencionada, mas que a ação dos não humanos também é importante para a realização 

dessa prática. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi compreender como se dá a 

sustentabilidade como prática de gestão em um hotel que se declara sustentável em uma 

capital do nordeste brasileiro. Para realização da pesquisa utilizou-se do método de 

estudo de casa qualitativo, com o uso do shadowing durante as observações de campo e 

por meio de entrevistas, além de conversas informais. Como forma de analisar os dados 
estabeleceu-se categorias de análise por meio do uso da literatura. No que se refere aos 

resultados é possível afirmar que a sustentabilidade é uma prática sociomaterial e que 

tem dependência da existência de elementos não humanos para a sua realização. As 

categorias de análise puderam evidenciar que a sustentabilidade que ocorre no hotel é 

bastante frágil, para isso faz-se algumas recomendações de melhorias no que diz 

respeitas as práticas possíveis. Ainda de acordo com os resultados é possível afirmar 

que a sustentabilidade é uma prática cotidiana não prescritiva, que surge e se perpetua 

ao longo do tempo de forma performativa. Por fim, essa pesquisa visou contribuir com 

o avanço da ciência da Administração, no que se refere ao campo teórico e prático da 

sustentabilidade por meio de constatações reais de experiências vividas.  

Palavras-chave: Sustentabilidade. Práticas. Estudos Baseados em Práticas. 

Sociomaterialidade. Setor da hotelaria.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Sustainability is a subject that has been continuously studied since the 1970s when it 

became a worldwide concern, not unlike Administration as a field of science has 

devoted equal attention to and focused on the thematic field of sustainability, especially 

in what concerns to study the impacts of organizational actions. This study focused on 

sustainability considerations in the hospitality sector. As a len of studies for the 

interpretation of the phenomenon it was used the approach of Practice-Based Studies 

(PBS), in particular the sociomateriality. The use of the sociomaterial approach is a 

manner of introducing new ways of seeing the phenomenon of sustainability through a 

more critical strand. Thus, studying sustainability through sociomateriality is to 

understand that it is not only formed by intentional human action but that the action of 

non-humans is also important for the realization of this practice. Thus, the general 

objective of this research was to understand how sustainability is given as a 

management practice in a hotel that declares itself sustainable in a brazilian Northeast 

capital city. The qualitative case study method was used to conduct the research using 

shadowing during the field observations and through interviews as well as informal 

conversations. As a way of analyzing the data, categories of analysis were established 

through the use of literature. Regarding the results, it is possible to affirm that 

sustainability is a sociomaterial practice and that it depends on the existence of 

nonhuman elements for its accomplishment. The categories of analysis were able to 

show that the sustainability that occurs in the hotel is very fragile, for which we make 

some recommendations for improvements regarding the possible practices. Still 

according to the results it is possible to affirm that sustainability is a non-prescriptive 

daily practice that emerges and perpetuates over time in a performative way. Finally, 

this research aimed to contribute to the advancement of management science in the 

theoretical and practical field of sustainability through real experiences. 

Key word: Sustainability. Practices. Practice-Based Studies. Sociomateriality. 

Hospitality sector.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante das modificações que vêm ocorrendo ao longo do tempo devido à ação 

humana, fica evidente a necessidade de mudança de postura no que se refere a variadas 

formas de interação, isto é, na relação humano – meio ambiente e humano – humano, como 

bem evidencia Irving (2014), isso vai implicar numa reflexão crítica sobre o modo de 

funcionamento da sociedade contemporânea e pressupõe bem como num posicionamento 

político e ideológico. Uma dessas formas de mudança pode ser baseada na conjuntura da 

sustentabilidade.  

Esse tema não é um assunto novo e está em debate em nível mundial e ganhou um 

aumento de pressões e exigências desde o início da década de 1970, quando a Organização 

das Nações Unidades (ONU) convocou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano em 1972 (SCOTTO; CARVLHO; GUIMARÃES, 2007). Na época, o que 

de fato se percebeu desde o início dos debates foi a insustentabilidade das formas de vida na 

Terra e a maneira desequilibrada com que a humanidade se relaciona com o restante do 

planeta que possui uma população cada vez maior e com um consumo superior às capacidades 

de renovação de recursos naturais (SILVA; MENDES, 2005).  

Porém, o que se percebe é a falta de aplicabilidade da sustentabilidade na vida prática 

da sociedade, muitas vezes sendo assumida como pauta de discurso ou apenas como estratégia 

mercadológica, como é possível observar evidenciando que a sustentabilidade foi rapidamente 

aceita por setores empresariais, mesmo em nível de discurso (BARBIERI; VASCONCELOS; 

ANDREASSI; VASCONCELOS, 2010. p. 147). Deste modo, umas das justificativas para a 

realização desta pesquisa é assumir a sustentabilidade como uma prática, buscando entender 

como ela de fato acontece, uma vez que a sustentabilidade é uma prática performativa e que 

não está enquadrada em modelos e formulários, mas que está presente no modo de agir e fazer 

as coisas cotidianamente. Conforme Acselrad (2001) apud Scotto, Carvalho e Guimarães 

(2007, p. 10) “a noção de sustentabilidade remete à lógica das práticas, articulando-se a 

efeitos sociais desejados mais do que o campo do conhecimento científico, onde conceitos 

analíticos são construídos para explicar o real”. Desse modo, fica claro que há divergências 

entre o campo prático e o teórico da sustentabilidade, uma vez que, enfatiza-se, a 

sustentabilidade é uma prática performativa e não canônica. 

Muito do que vem sendo feito sobre sustentabilidade em termos de ações efetivas é 

desenvolvido de forma limitada, uma vez que se valorizam modelos prescritivos idealizados, 
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os quais não dão conta de todas as dificuldades de implantação da ideologia da 

sustentabilidade para as ações práticas possíveis. Segundo Jacobi (2003, p. 193),  

a sustentabilidade como novo critério básico e integrador precisa estimular 

permanentemente as responsabilidades éticas, na medida em que a ênfase nos 

aspectos extra-econômicos serve para reconsiderar os aspectos relacionados com a 

eqüidade, a justiça social e a própria ética dos seres vivos. 

 

Dessa forma, nesta pesquisa, buscou-se assumir a sustentabilidade como uma prática 

performativa, isto é, não como um modelo ideal, mas como o melhor que se pode ter dentro 

dos limites da realidade humana atual, especialmente considerando os modos de vida da 

sociedade contemporânea. A sustentabilidade como prática performativa permite enxergar 

possibilidades de mudanças nos modos de vida da sociedade, uma vez que ela é entendida 

como uma ação negociada que busca resultados reais e possíveis, afastando-se de modelos 

ideais que, em si, são “insustentáveis”.  

Diversos são os setores que se tornaram adeptos da sustentabilidade enquanto 

orientação estratégica nas formas de gerenciar negócios, dentre os quais a hotelaria, que é um 

setor econômico diretamente relacionado com o turismo, além de ser um campo que possui 

relações com as formas de uso dos recursos naturais para se fazer turismo e promover lazer. 

“Na hotelaria, especificamente, a sustentabilidade passa a ser objetivo de sua equipe de 

gestão, já que incorpora a utilização de elementos naturais, reaproveitados, bem como aqueles 

relativos à localidade onde se situa o empreendimento, sendo mais duradora e menos custosa” 

(OLIVEIRA et. al., 2016, p. 191).  

Ainda de acordo com Oliveira et. al. (2016) são considerados hotéis sustentáveis 

aqueles que valorizam e expõe elementos ecologicamente adequados, desempenham práticas 

ambientalmente amigáveis; incluem os valores locais nas ações gerenciais, ou ainda pelos 

elementos arquitetônicos, assumem um compromisso em trazer novo significado ao espaço 

construído, transformando-o em “lugar” de vivências e de acolhimento. Neste sentido a 

escolha do hotel se deu por ele se enquadrar nessa perspectiva, e de modo que há uma 

declaração consciente de que o hotel é sustentável. Na realidade que foi pesquisada o hotel 

apresenta uma construção menos custosa e duradoura localizada em um ambiente natural. 

O turismo mostra-se como um setor de relevância para o desenvolvimento econômico 

de países e localidades, assim como a hotelaria, por possuir um forte elo com o turismo. Para 

Souza e Martins (2013, p. 3) “a atividade turística gera vários impactos econômicos, 

contribuindo com parte da produção e da renda nacional, distribuição de renda e crescimento 

econômico”. O desenvolvimento do turismo de uma dada região pode impulsionar a economia 

local, gerando emprego e renda para seus moradores, fortalecendo a economia local por meio 
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de empreendimentos gastronômicos, hoteleiros e de lazer. “A atividade turística se destaca 

pela possibilidade de proporcionar o crescimento e desenvolvimento local a partir do 

momento em que agrega melhorias para os seus atores sociais” (SILVA; XAVIER; LINS, 

2013, p. 60). Ainda de acordo com os autores, a geração de empregos diretos e indiretos por 

meio de incentivo à diversidade econômica local e com base nas potencialidades locais de 

comércio através do surgimento de oportunidades de negócios locais gera benefícios 

equilibrados para os envolvidos na atividade (SILVA; XAVIER; LINS, 2013).  

O que possibilita tais melhorias no desempenho do turismo e por consequência da 

hotelaria é o fluxo crescente de turistas por todo o mundo. De acordo com dados do 

Ministério do Turismo (2014), o Brasil vem recebendo um crescente número de turistas 

estrangeiros, apresentando evoluções anuais desde 2009, chegando à marca de 6,4 milhões de 

turistas em 2014. Um expressivo número de turistas implica em um maior uso dos 

equipamentos hoteleiros
1
, gerando receitas, sendo este um impacto positivo provocado pela 

promoção da atividade. Ainda de acordo com dados do Ministério do Turismo em 2014, o 

Brasil obteve uma receita cambial gerada pelo turismo de 6,8 bilhões de dólares, o que 

justifica a importância deste setor econômico para o país. A tabela 1 apresenta a oferta 

hoteleira cadastrada no Ministério do Turismo em 2014 no Brasil e na Paraíba.  

 

Tabela 1 - Oferta de equipamentos hoteleiros no Brasil e na Paraíba 

Fonte: Dados do Ministério do Turismo, 2014. 

 

Desta forma, fica evidenciada a importância do desenvolvimento turístico para 

consequentemente se desenvolver a hotelaria, podendo assim acarretar melhorias das 

condições econômicas de dadas localidades. “O turismo pode ser um instrumento na geração 

de renda para o desenvolvimento local” (SILVA; XAVIER; LINS, 2013, p. 62). Porém, além 

                                                             
1 Trata-se das infraestruturas destinadas a acomodações de hóspedes. Exemplos: hotéis, pousadas, resorts, etc  

 
 

 

Meios de hospedagem 

(MH) 

Unidades habitacionais 

(UH) 
Leitos 

Brasil 8.138 448.087 955.557 

Paraíba 140 4.907 12.315 
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dos benefícios gerados pelo desenvolvimento do turismo, há também as consequências 

negativas deste mesmo desenvolvimento.  

Vários autores salientam os fatores negativos que as ações do turismo e da hotelaria 

também podem causar como, por exemplo, o uso exaustivo de recursos naturais, a degradação 

do meio ambiente, a agressão a atrativos turísticos naturais, a geração de resíduos etc., assim 

como problemas de ordem social como aumento da desigualdade social, elevação de preços 

do mercado local marginalizando os consumidores locais e favorecendo turistas dentre outros. 

(BOHDANOWICZ, 2005; FEITOSA e GÓMEZ, 2013; OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA, et. 

al., 2016; SILVA; XAVIER; LINS, 2013). A adoção da ideologia da sustentabilidade nos 

processos de gerenciamento de empreendimentos hoteleiros é uma forma de minimizar alguns 

desses efeitos negativos, ao passo em que reduz os impactos no meio ambiente, tornando a 

prática turística menos impactante negativamente.  

A presente pesquisa visa se enquadrar no campo dos estudos organizacionais, a partir 

do uso de uma nova epistemologia, sendo esta a epistemologia das práticas (BISPO, 2015; 

SANTOS; SILVEIRA, 2015). Os Estudos Baseados em Prática (EPB) representam um 

conjunto de teorias e pressupostos epistemológicos em que o foco está prioritariamente em 

aspectos relacionados à ontologia das organizações, a ideia de “social” e os fenômenos frutos 

destes dois conceitos.  

Trata-se, portanto, de uma abordagem que refuta a ideia de racionalidade pura e 

lógica, assim como não abraça completamente perspectivas essencialmente idealistas e 

fenomenológicas, baseando-se em características do pós-estruturalismo e do pós-humanismo 

(SCHATZKI, 2001; NICOLINI, 2013). Assim, entende que os fenômenos sociais são mais 

bem compreendidos por meio das práticas, pois “Assumir o ponto de vista da prática é, 

portanto, desenvolver uma concepção da organização como uma textura ou uma teia de 

práticas a qual se estende internamente e externamente para a organização” (GHERARDI, 

2012, p.2). Desse modo, as práticas constituem um modo de ordenar o fluxo das relações 

organizacionais.  

Encarar a sustentabilidade como prática é assumir seu acontecimento real, e não 

apenas como discurso idealizado, algo comum em nossa sociedade, conforme Scotto, 

Carvalho e Guimarães (2007, p. 9) apontam, como “forte presença no campo discursivo 

atual”. Caracterizar a sustentabilidade enquanto prática é algo novo, como boa parte dos 

estudos baseados em prática, por isso se configura como um desafio para este trabalho, já é 

possível encontrar uma primeira conceituação, em que a sustentabilidade pode ser entendida 

como uma prática sociomaterial cotidiana, não prescritiva, que surge, se perpetua e se 
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modifica nas interações cotidianas entre humanos e não-humanos (CAVALCANTE; BISPO, 

2014). Neste sentido, aceita-se a definição de Cavalcante e Bispo (2014), buscando aprimora-

la, propondo-se averiguar a sua ocorrência em uma dada realidade empírica, que para esta 

pesquisa foi um hotel situado na orla marítima de João Pessoa, Paraíba, no Brasil. 

No entendimento de Schatzki (2001), as práticas são consideradas uma questão central 

para o entendimento da abordagem e compreensão do que elas são compostas por 

incorporações materiais e mediadas por matrizes de atividades humanas organizadas em torno 

de entendimentos compartilhados, isto é, práticas são atividades que se materializam em 

elementos e socializam conhecimentos em torno de si, fazendo assim sua manutenção e 

perpetuação.  

Fazer uso da abordagem das práticas como visão de mundo é encarar a realidade de 

uma nova maneira, por meio de uma distinta perspectiva considerando influências ontológicas 

e epistemológicas diferenciadas que levam em conta a prática em si, como unidade de análise. 

A nova maneira a que me refiro anteriormente é no sentido de enxergar a realidade por meio 

da observação de todas as tacitudes e sutilezas que compõem o campo social de atuação e 

prática humana.  

Os Estudos Baseados em Prática (EBP) exigem a responsabilidade em conhecer suas 

principais correntes, assim como de sua origem e aproximação com o campo organizacional. 

De acordo com alguns teóricos dos EBP (NICOLINI, 2013; BISPO, 2013; NICOLINI; 

GHERARDI; YANOW, 2003) algumas influências são fundamentais para o surgimento desta 

corrente teórica, a tradição marxista, a fenomenologia, o interacionismo simbólico e algumas 

ideias de Wittegeinstein. Estas influências são as principais raízes para o florescer da 

abordagem das práticas enquanto conjunto teórico.  Outros teóricos que contribuem para a 

noção de práticas são Bourdieu, Giddens e Garfinkel (BISPO, 2013; BISPO 2015; 

GHERARDI, 2006; NICOLINI, 2013).  

De acordo com Bispo (2013, p.18), assumir uma epistemologia das práticas é 

compreender que “a organização social é, essencialmente, de interações com alto grau de 

tacitude e simbolismo”. Dessa maneira, usar a abordagem das práticas para estudos de 

diferenciados fenômenos sociais é uma possibilidade de ampliação de perspectivas. No caso 

deste estudo, a abordagem das práticas servirá para interpretar o fenômeno da sustentabilidade 

desempenhada por um hotel. Tem-se a pretensão de com isso ampliar o campo de estudos 

sobre sustentabilidade por um novo olhar, possibilitando uma releitura da sustentabilidade no 

contexto organizacional que sai de modelos idealizados ou meramente mercadológicos, para 
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um que busca compreender como é possível pensar sustentabilidade na prática diante do 

contexto social contemporâneo. 

Algumas reflexões levam a justificar a importância da presente pesquisa. A primeira 

seria a necessidade emergente da adoção da sustentabilidade como prática, algo concreto, uma 

vez que a sustentabilidade tem relevância e necessita de aplicabilidade e não apenas de 

teorização e discurso. A ideia de que precisa unir o ideal com o real, podendo assim dizer que 

a sustentabilidade é uma ação política de engendramento para organização equilibrada de 

práticas que vão em direção ao desenvolvimento sustentável (JACOBI, 2003, p. 192) e 

compreender que as práticas de sustentabilidade são muito mais performativas do que 

canônicas.  

A segunda justificativa é em relação à importância do turismo e da hotelaria para o 

desenvolvimento econômico local de determinado lugar, e também os impactos gerados pela 

natureza da atividade. A prática do turismo promove tanto impactos positivos quanto 

negativos, então promover a hotelaria através de uma gestão sustentável é uma forma de se 

reduzir e/ou otimizar esses impactos (BOHDANOWICZ, 2005; FEITOSA; GÓMEZ, 2013; 

OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA, et. al., 2016; SILVA; XAVIER; LINS, 2013).  

De acordo com Bohdanowicz (2005, p. 188), “muitos dos serviços prestados pelos 

hotéis são intensivos no uso de recursos, resultando em uma pegada ecológica significativa” 

(BOHDANOWICZ, 2005, p. 188), porém são significativos para a geração de empregos e 

receitas, fomentando assim o desenvolvimento local e/ou regional, sendo dessa forma preciso 

encontrar um “balanço sustentável” que equilibre as ações desenvolvidas no âmbito da 

hotelaria.  

Outro fator que justifica a pesquisa sobre adoção de sustentabilidade em hotéis é a 

modificação de suas formas de atuação frente ao crescimento da consciência ambiental entre 

os hóspedes em geral, a emergência de movimentos sociais e ambientais, bem como o 

desenvolvimento do conceito de “consumo verde” (BOHDANOWICZ, 2005; OLIVEIRA, et. 

al., 2016). Por meio dessa onda do consumo verde, “o interesse por aquilo que é sustentável 

acaba, dessa maneira, sendo fator decisivo de escolha de dado empreendimento hoteleiro, 

representando, ainda, garantia de conforto e hospitalidade” (OLIVEIRA, et. al. 2016, p. 191-

192). 

Por fim, enxergar fenômenos através das lentes das práticas também pode ser 

considerado como uma justificativa, uma vez que busca a consolidação dos Estudos Baseados 

em Prática nos mais variados tipos de organizações, mostrando que as lentes das práticas 
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servem para se estudar os mais diversos fenômenos, incluindo a sustentabilidade como prática 

nos processos de organização e ordenamento de empreendimentos hoteleiros.  

Sendo assim, buscou-se apresentar duas principais contribuições com a realização 

deste trabalho. Inicialmente, por meio da incorporação de uma abordagem teórica de um 

campo distinto das abordagens sobre sustentabilidade, tratando o fenômeno através de uma 

nova conceituação e aproximando-a de um conceito mais real do que idealizado no sentido de 

que considerar a sustentabilidade uma prática sociomaterial não prescritiva e cotidiana vai ao 

encontro de assumir a sustentabilidade como sendo uma prática performativa. A 

performatividade para a sustentabilidade é um fator importante, uma vez que as práticas 

sustentáveis serão consideradas em seu real desempenho e não na idealização do que pode vir 

a ser.  

A segunda contribuição da pesquisa diz respeito à aproximação entre teoria e prática 

da sustentabilidade. A literatura apresenta a sustentabilidade como sendo um conceito 

polissêmico. Essa polissemia conceitual prejudica o entendimento concreto do termo teórico e 

da ação no mundo real. Se teoria é a forma de compreender uma realidade e surge a partir 

dela, então a realidade deve ser refletida na teoria e vice-versa.  

Porém, um dos principais problemas enfrentados por quem estuda a sustentabilidade é 

a falta de consenso entre o que é teórico e o que é prático. Dessa maneira, os resultados dessa 

dissertação visam mostrar o alinhamento entre o mundo teórico e prático da sustentabilidade, 

por meio do uso de uma abordagem teórica sociomaterial e de constatações de observações no 

campo de ocorrência da sustentabilidade.  

Realizada esta contextualização do tema, apresenta-se o seguinte problema de 

pesquisa: como são as práticas de sustentabilidade de um hotel que se declara sustentável? A 

seguinte problemática tem a ambição de analisar por constatação real como se dão as práticas 

de sustentabilidade que caracterizam o hotel como um hotel sustentável, através de um estudo 

de caso. 

Na tentativa de se responder ao problema de pesquisa, elegeu-se o seguinte objetivo 

geral: compreender como se dá a sustentabilidade como prática de gestão em um hotel que se 

declara sustentável em uma capital do Nordeste brasileiro. O objetivo geral é distribuído nos 

seguintes objetivos específicos: i) mapear os conjuntos de atividades que formam as práticas 

de sustentabilidade no hotel estudado; ii) analisar as práticas de sustentabilidade oficialmente 

declaradas pelo hotel com as observadas no campo; iii) confrontar as práticas identificadas no 

campo com a literatura sobre sustentabilidade e sustentabilidade na hotelaria. 
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A dissertação está organizada da seguinte forma: inicia-se com essa introdução em que 

se busca contextualizar o tema, evidenciar as relevância da pesquisa e apresentar 

contribuições teóricas e práticas sobre sustentabilidade com aplicação no setor hoteleiro, além 

de apresentar o problema e os objetivos da pesquisa. O segundo capítulo da dissertação é 

composto por um referencial teórico que é iniciado com as discussões de sustentabilidade e 

afunila o tema para o setor hoteleiro; partindo, na segunda seção, para a apresentação dos 

Estudos Baseados em Práticas e o afunilamento para a teoria da sociomaterialidade, 

abordagem escolhida para interpretar a sustentabilidade em um novo arranjo teórico, sendo 

finalizada com um tópico que traz um debate sobre sustentabilidade como prática 

sociomaterial.  

O terceiro capítulo da dissertação é responsável por apresentar o percurso 

metodológico para aplicação da pesquisa. O quarto capítulo é o de análise dos resultados 

encontrados em campo, iniciado com a caracterização e descrição estética do hotel, a 

apresentação das práticas sustentáveis de gerenciamento autodeclaradas, a exposição da 

sustentabilidade como uma prática sociomaterial de gestão, a identificação de micro práticas 

de sustentabilidade e finalizada com reflexões sobre teoria, discurso e prática de 

sustentabilidade. O quinto e último capítulo da dissertação corresponde às considerações 

finais da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, busca-se apresentar as principais influências teóricas que baseiam este 

trabalho de dissertação. A organização está dividida dentre dois grandes tópicos, sendo o 

primeiro responsável por apresentar uma contextualização acerca da sustentabilidade e o 

segundo do desenvolvimento sustentável. Na terceira seção, apresenta-se a relação entre 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e, o quarto tópico, a sustentabilidade no setor 

hoteleiro. Já a quinta seção da fundamentação traz uma breve contextualização dos Estudos 

Baseados em Práticas enquanto abordagem teórica e epistemológica para a produção do 

conhecimento no campo dos estudos organizacionais – dentro deste tópico serão apresentadas 

as origens e influências dos EBP’s, as principais correntes teóricas dos EBP’s e, em um 

subitem, será apresentada a abordagem da sociomaterialidade enquanto lente para análise de 

práticas sociais. Por fim, no sexto e último subitem da fundamentação é realizada a junção 

entre a sociomaterialidade com a sustentabilidade como prática que será o foco deste trabalho, 

compreendendo a sustentabilidade como prática sociomaterial no setor hoteleiro.  

 

2.1 Sustentabilidade  

 

Sustentabilidade é um conceito que vem ganhando força dentro do campo científico, 

uma vez que ele se configura como sendo de real relevância para humanidade. A emergência 

da sustentabilidade se dá pelo fato de que cada vez mais se agrava a situação das condições 

ambientais que garantem a sobrevivência do homem na terra. O continuo processo de 

industrialização e o uso desenfreado dos recursos naturais (ou capital ambiental) resultou em 

um quadro de agravamento dos sistemas ambientais, econômicos e sociais. E devido à 

crescente gravidade das condições, o homem se deu conta da insustentabilidade do sistema 

vigente, reconhecendo a necessidade de mudança de rumo, optando assim por caminhos 

alternativos aos direcionamentos vigentes, caminhando em direção à sustentabilidade 

(IRVING, 2014; IRVING; OLIVEIRA, 2012; SILVA; MENDES, 2005).  

De acordo com Irving (2014, p.32) “o termo sustentabilidade tem sua origem, 

etimologicamente, no latim sustentare, que significa suportar, conservar em bom estado, 

manter, resistir, continuar”, o que implica na ideia de continuidade futura. Sustentabilidade na 

minha concepção é uma forma de manter condições de vida digna, de forma contínua ao 

longo do tempo. “E esse termo, nos dicionários de língua portuguesa, expressa o sentido de 
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‘sustentação’, ‘manutenção’, ‘conservação’. Por essa via de interpretação, em tese, tudo o que 

pode ‘ser mantido’ é sustentável” (IRVING, 2014, p.32).  

Mikhailova (2004, p. 25-26) define sustentabilidade como “a capacidade de se 

sustentar, de se manter. Uma atividade sustentável é aquela que pode ser mantida para 

sempre”. Nesse sentido, é evidente que qualquer coisa pode ser sustentável, desde que haja 

possibilidade de se manter ao longo do tempo. Mas a essência da sustentabilidade em meu 

entendimento não é apenas de qualquer coisa mantida ou conservada, mas o tipo de 

manutenção e conservação de algo bem mais importante que é a capacidade de vida na terra.  

O termo sustentabilidade ganha ampliação de uso a partir da década de 1970. Alguns 

fatos históricos trouxeram ao debate, no cenário mundial, a necessidade de se tomar ações 

práticas em relação ao tema (IRVING, 2014). A diversidade de significados que o termo 

assume causa certo tipo de indefinição para o tema. De acordo com Faber, Jorna e Engelen 

(2005), sustentabilidade é um conceito complexo e confuso, o que pode implicar em reais 

problemas para quem a estuda.  

Assim, configura-se como um desafio, haja vista a sua real importância, tanto no 

campo teórico quanto no campo prático. “A problemática da sustentabilidade assume neste 

novo século um papel central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das 

alternativas que se configuram” (JACOBI, 2003, p. 193). Nesse sentido, a sustentabilidade 

surge como uma solução alternativa para resolução de problemas graves da conjuntura social 

contemporânea, isso porque a atual situação socioambiental é cada vez mais impactada pela 

ação humana, o que provoca consequências complexas graves tanto em termos quantitativos 

quanto em qualitativos (IRVING; OLIVEIRA, 2012; JACOBI, 2003).  

É verdade que o conceito de sustentabilidade é bastante indefinido e polissêmico – “a 

essência de ‘sustentabilidade’ não pode ser facilmente determinada” (FABER; JORNA; 

ENGELEN, 2005, p.2). Uma justificativa que defende essa necessidade de indefinição é o 

fato de tratar a sustentabilidade como sendo um conceito de cunho interdisciplinar e por estar 

presente nas variadas ações humanas. “O campo da sustentabilidade constitui um terreno 

interdisciplinar complexo e plural por pressuposto e está associado a um debate teórico 

controverso e também pulsante, entre ideologias e percepções de mundo distintas” (IRVING, 

2014, p.16). 

A sustentabilidade recebe influências das ciências da ecologia, da economia, 

sociologia, biologia, ética e política etc. (FABER; JORNA; ENGELEN, 2005) e aparece em 

estudos associados a indicadores, ferramentas organizacionais, agricultura e alimentação, 

ecossistemas, gestão empresarial, políticas públicas, turismo ecológico, responsabilidade 



23 
 

social etc. (SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 2007), além de que deve continuar a ser 

um campo com abertura de inserção de colaborações que ajudem a formar uma unidade de 

pensamento, não em sua definição, mas em seu objetivo final, já que se trata de um debate 

ideológico entre visões de mundo.  

Ideologicamente a sustentabilidade busca garantir melhores condições de vida na 

Terra, através do bom relacionamento do homem para com o meio. Dentro da 

sustentabilidade, assume-se a ideia de equilíbrio. Este equilíbrio tão propagado deve ocorrer 

principalmente em três dimensões, que são econômicas, sociais e ambientais, o que para 

alguns autores são considerados o tripé da sustentabilidade (IRVING, 2014; IRVING; 

OLIVEIRA, 2012). Das três dimensões definidas como basilares para a sustentabilidade, duas 

são dimensões humanas – isso porque sistemas econômicos e sociais são criações humanas, 

que de alguma forma fazem uso da dimensão ambiental para se estabelecer e se perpetuar. 

Sendo assim, sustentabilidade “implica uma reflexão crítica sobre o modo de funcionamento 

da sociedade contemporânea e pressupõe também um posicionamento político e ideológico” 

(IRVING, 2014, p.16). Sustentabilidade pode ser encarada também como uma ação política, 

uma vez que ela pressupõe a busca por melhorias compartilhadas. 

A sustentabilidade pode ser entendida como ações que também devem ser 

relacionadas a outros termos, pois ao se falar de sustentabilidade tem-se qualquer coisa que 

pode ser mantida e perpetuada (MUNK; SOUZA, 2011). Porém, é necessário enquadrar a que 

tipo de sustentabilidade se faz referência. Pode-se principalmente relacionar a sustentabilidade 

nos termos dessa pesquisa com as três (principais) dimensões do desenvolvimento 

sustentável: sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental.  

Alguns autores adicionam outras dimensões para tratar de desenvolvimento 

sustentável e por consequência de sustentabilidade. É o caso de Sachs (2002) que insere as 

dimensões cultural, ecológica, territorial e política, nas esferas nacionais e internacionais. 

Outros autores a realizar fazem uma nova considerações em relação as dimensões do 

desenvolvimento sustentável, como Silva e Mendes (2005) que tratam de inserir as dimensões 

culturais e espaciais (equivalente a dimensão territorial de Sachs), desse modo se é realizada 

mais uma adaptação para o conceito de sustentabilidade, definida em cinco dimensões. 

De acordo com os referidos autores, “ao se discutir o desenvolvimento sustentável não 

se pode perder de vista a própria sustentabilidade, e o contrário também é verdadeiro” 

(SILVA; MENDES, 2005, p. 13). Desse modo, opta-se por inserir as dimensões culturais e 

espaciais no conceito do triple bottom line. Assim, para fins desse trabalho, todas as vezes que 

for referido o termo “sustentabilidade” se relacionará com as cinco dimensões, de agora em 
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diante, ficará subentendido que a sustentabilidade será composta e mantém o equilíbrio entre 

as dimensões sociais, ambientais, econômicas, culturais e espaciais. A escolha é justificada 

por ser melhor adaptável à realidade investigada, uma vez que a conceituação do triple bottom 

line apenas não dá conta da realidade estudada, e a conceituação de Sachs (2002) vai além das 

dimensões controladas pelo hotel, podendo ser mais bem aplicada para realidades 

governamentais.  

Dificilmente se fala em sustentabilidade sem que haja uma relação com o 

desenvolvimento sustentável, isso porque há uma forte relação que a sustentabilidade tem 

com o conceito de desenvolvimento sustentável, o que às vezes faz com que até possam ser 

usados como sinônimos, porém alguns autores já salientam a distinção dos termos (BARONI, 

1992; MITCHAM, 1995). Na sequência será apresentado um breve histórico e conceituação 

sobre desenvolvimento sustentável.  

 

2.2 Desenvolvimento sustentável 

 

Como são considerados termos semelhantes e às vezes usados até como sinônimos, 

falar de sustentabilidade requer chamar para o debate o desenvolvimento sustentável. O 

desenvolvimento sustentável vem antes da ideia de sustentabilidade e inicia no cenário global 

o debate sobre as reais necessidades de mudanças em relação ao modo de crescimento 

econômico. “A noção de desenvolvimento sustentável é polissêmica, tensionada e inacabada, 

desde sua origem, com fortes implicações éticas, políticas e ideológicas” (IRVING, 2014, p. 

25). O desenvolvimento sustentável é uma dimensão muito ampla e requer muito cuidado, 

isso devido ao fato de suas fortes implicações, que são dimensões complexas uma vez que 

toca nas estruturas que “montam” a organização da humanidade. “E, por essência, representa 

uma “ideia-força” contraditória, o que reafirma a exigência de um debate crítico a respeito” 

(IRVING, 2014, p. 25). 

As primeiras preocupações com um desenvolvimento sustentável foram teorizadas em 

1972 através da publicação do relatório do Clube de Roma, intitulado como “Limites do 

crescimento” (The Limits to Growth). Ainda em 1972, após a importância do conteúdo do 

relatório, a ONU convoca a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, a 

chamada conferência de Estocolmo. “Esse é considerado um marco global fundamental na 

discussão sobre a questão ambiental e inspiração para o que seria, futuramente, a reflexão 

sobre desenvolvimento sustentável” (IRVING, 2014, p. 21). Sendo assim, o debate sobre as 
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condições ambientais está inserido no contexto global, apesar das fragilidades apresentadas 

nas ações práticas tomadas em relação ao agravamento da crise ambiental, isso devido a 

fatores complicadores, como os objetivos de crescimento dos países desenvolvidos, e o 

sistema capitalista vigente que muito distanciava os objetivos das nações de objetivos de 

justiça e equidade social e preservação dos recursos naturais.  

A conferência de Estocolmo ainda teve um valor simbólico, porque a partir daí 

começou-se a exigir em âmbito global mais ações rumo a um desenvolvimento diferente 

daquele até então conhecido. Nesse sentido, em 1983 a ONU cria a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Essa comissão institucionaliza no corpo da 

ONU os anseios pelo desenvolvimento sustentável. Em 1987, a CMMAD publica o relatório 

intitulado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), o que também foi conhecido como 

relatório de Brundtland, em que se define pela primeira vez o que é desenvolvimento 

sustentável, sendo basicamente definido como a capacidade de atender as necessidades das 

gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem suas 

necessidades.  

O conceito estabelecido no relatório de Brundtland é principalmente determinado pelo 

aspecto inter-geracional. Além disso, o relatório apresentou o propósito de limitar o 

crescimento populacional, garantia de alimentação e preservação da biodiversidade e 

ecossistemas, redução do consumo e substituição de fontes de energia por meio de tecnologias 

renováveis, produção industrial ecologicamente correta, urbanização controlada e integração 

campo cidade, além da satisfação das necessidades básicas.  

Há quem aponte como sendo o relatório de Brundtland uma conceituação de 

fragilidade, uma vez que as necessidades presentes e futuras são de extrema subjetividade, 

também porque a falta de equidades entre nações e até mesmo entre indivíduos desperta 

necessidades diferentes, podendo assim dizer que sustentabilidade é um conceito 

“insustentável” no sentido de não poder atender as necessidades de hoje, tão pouco garantir o 

atendimento das necessidades futuras, pelo fato de desconhecê-las.  

Em 1992, ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como Rio-92 que visava dar 

continuidades aos trabalhos da Conferência de Estocolmo. Os resultados dessa conferência 

foram a Carta da Terra e a Agenda 21, que é considerada um “instrumento de planejamento 

para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica” (CNUMAD, 1992). O 

cenário em que ocorre a Rio-92 é bem mais confortável devido à maior participação de 
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movimentos sociais, e também a fase de revolução tecnológica que foi vivenciada nos anos 

1990. “Assim, a Rio-92 representou um ‘divisor de águas’ para o protagonismo ambiental e 

também para a articulação entre as demandas ambientais e sociais no debate sobre 

desenvolvimento” (IRVING, 2014, p. 27).  

Em 2002 é realizada em Johanesburgo, África do Sul, a Rio+10 ou Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, uma tentativa de avaliação dos resultados da Rio-92, 

sendo esse o seu principal objetivo. Na ocasião o setor coorporativo é inserido no contexto de 

trilhar o caminho rumo ao desenvolvimento sustentável. Tal iniciativa recebeu o título de 

“Business Action For Sustainable Development” (Ação Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável). 

Após a Rio+10 ocorrer, em 2012 ocorre a Rio+20, voltando a ser sediada no Rio de 

Janeiro. O resultado dessa conferência foi o relatório intitulado “O Futuro que Queremos”, e 

tinha como principal foco a discursão sobre economia verde e redução da pobreza. A Rio+20 

foi fortemente influenciada pelos desafios do milênio estabelecidos pela ONU no ano de 

2000. No preâmbulo do documento, as nações reafirmam o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável em busca de melhorias das ações de implementação “Juntas, 

nossas ações devem cobrir as lacunas de implementação e obter uma maior integração entre 

os três pilares de desenvolvimento sustentável – o econômico, o social e o ambiental” 

(CNUDS, 2012, p. 3).  

Vários foram / são os eventos no âmbito mundial que debatem a sustentabilidade e/ou 

o desenvolvimento sustentável. Primordialmente, essas conferências se dedicam a encontrar 

soluções para os problemas que assolam a humanidade. Mais recentemente o combate à 

pobreza e erradicação da fome no mundo tem se tornado foco nos debates – a declaração dos 

objetivos do milênio promove essa inserção. Acima de tudo, a ideia de desenvolvimento 

sustentável refere-se à ideia de reconfiguração das relações entre homem e natureza, porém há 

uma crescente necessidade de realizar “[...] o desafio de pensar a passagem do conceito para a 

ação” (JACOBI, 2003, p. 194-195). Na sequência é apresentado o quadro 1, que resume os 

acontecimentos que marcam a trilha rumo a conceituação do desenvolvimento sustentável. 
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Quadro 1 - Resumo dos principais fatos que marcaram as trilhas e desenvolvimento sustentável 

Fatos Responsáveis 

Elaboração do relatório do Clube de Roma em 1972, denominado por 

“Limites do Crescimento” (The Limits to Growth). Primeiro passo para 

inicio do debate global. 

Clube de Roma (1972). 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano 

(Conferência de Estocolmo). Impacto midiático e valor simbólico rumo a 

ações. 

ONU (1972). 

Em 1983 a ONU cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) o objetivo da comissão era de por em debate 

a crise ambiental e as proposição de caminhos para o desenvolvimento 

sustentável. 

ONU/ CMMAD (1983) 

1987 publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” (Our Common 

Future) ou relatório de Brundtland. Primeira definição do conceito de 

desenvolvimento sustentável, aceito amplamente até os dias atuais “O 

desenvolvimento que satisfaz s necessidades presentes, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 

CMMAD (1987) apresentado 

por Gro Harlem Brundtland, 

primeira-ministra da Noruega e 

então chefe da CMMAD 

1992 Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rio-92. Elaboração da “Carta da Terra” e da 

“Agenda21”,  a última considerada como um instrumento de planejamento 

para a construção de sociedades sustentáveis.  

CNUMAD (1992) 

2002 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, Johanesburgo - 

África do Sul. Inclusão do setor coorporativo iniciativa chamada de 

“Business Action For Sustainable Development” (Ação empresarial para o 

desenvolvimento sustentável). 

CNUDS (2002) 

2012 Rio+20, Rio de Janeiro – Brasil. Elaboração do relatório “Futuro que 

Queremos”, e tinha como principal foco a discursão sobre economia verde 

e redução da pobreza 

CNUDS (2012) 

Fonte: Autor, 2016. 

As discursões em torno de desenvolvimento sustentável são longas e estão distantes de 

acabar, uma vez que a evolução do pensamento da sociedade cada vez mais muda as formas 

de pensar, interpretar e compreender a realidade social. Sendo assim, novas maneiras surgem 

para conceituar o desenvolvimento sustentável. E uma das compreensões é apresentada por 

Silva e Mendes (2005), que inserem novas dimensões. Os autores conceituam 

“desenvolvimento Sustentável como um processo de transformação que ocorre de forma 

harmoniosa nas dimensões espacial, social, ambiental cultural e econômica a partir do 

individual para o global”. Um ponto muito importante no conceito é o que os autores chamam 

de inter-relação e interdependência o que ocorre entre as dimensões do desenvolvimento 

sustentável, não tendo apenas um caráter de ação-efeito como nas outras definições. O quadro 

a seguir apresenta um resumo dos significados de cada dimensão estabelecida por Silva e 

Mendes (2005): 
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Quadro 2 Dimensões do desenvolvimento sustentável segundo Silva e Mendes (2005) 

Dimensões Significados 

Espacial O espaço de análise deve delimitar os atores e os 

recursos em curso para identificar o processo de 

desenvolvimento.  

Social A questão social envolve temas relativos à interação 

dos indivíduos e à situação da sociedade em termos de 

sua condição de vida. 

Ambiental Reflete um novo capital para o sistema capitalista, o 

natural, que permite evoluir no conceito de 

desenvolvimento para a ótica sustentável.  

Cultural A relação da dimensão cultural ocorre, 

fundamentalmente, nos fatores que influenciam na 

delimitação do objetivo de uma determinada 

sociedade. 

Econômica Trata das preocupações com os três pontos: como, 

para quem e o que produzir.  

Fonte: Baseado em Silva e Mendes (2005) 

Outras definições possíveis para o desenvolvimento sustentável apresentam avanços 

em relação às suas dimensões, porém sempre há respeito à definição de equilíbrio entre 

dimensões social, ambiental e econômica. Um exemplo disso é a definição de Sachs (2002). O 

autor estabelece em sua obra os caminhos para o desenvolvimento sustentável e realiza um 

debate em torno de ações que podem ser tomadas na trilha desses caminhos. Inicialmente, o 

autor propõe uma discussão sobre uma civilização moderna baseada em biomassa, e 

estabelece que o uso da biodiversidade de forma consciente e equilibrada é uma alternativa 

que deverá ser seguida para atingir uma sociedade sustentável.  

Na segunda discussão de sua obra, Sachs (2002) faz um apanhado histórico da 

inserção nos debates sobre meio ambiente no cenário internacional e apresenta reflexões sobre 

as formas de desenvolvimento sem agravamento das condições ambientais por meio da 

ecoeficiência e limitação das ações do mercado, que segundo ele são necessárias para por fim 

as irregularidades ambientais.  

Por fim, na terceira parte da obra, Sachs (2002) faz reflexões sobre uma gestão 

negociada e contratual dos recursos como pedra fundamental do desenvolvimento sustentável. 

Segundo seu entendimento, é necessário haver o envolvimento da população local para 

tomada de decisão por meio de uma abordagem negociada e participativa na construção de 

uma boa sociedade com o aproveitamento sensato da natureza.  

Nesta obra o autor apresenta critérios para a sustentabilidade do desenvolvimento, 

composto por oito dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e 

política em nível nacional e internacional. Como forma de redução dos critérios o quadro 3 irá 

apresentar os critérios para a sustentabilidade do desenvolvimento segundo Sachs (2002): 
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Quadro 3 Critérios para o Desenvolvimento Sustentável segundo Sachs (2002) 

Dimensões Critérios 

Social 

- alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 

- distribuição de renda justa; 

- emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida descente;  

- igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

Cultural 

- mudança no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação); 

- capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em 

oposição às cópias servis dos modelos alienígenas); 

- autoconfiança combinada com abertura; 

Ecológica 
- preservação do potencial de capital natural e sua produção de recursos renováveis; 

- limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

Ambiental - respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

Territorial 

- configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas nas 

alocações do investimento público); 

- melhoria do ambiente urbano; 

- superação das disparidades inter-regionais; 

- estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis 

(conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento). 

Econômico 

- desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 

- segurança alimentar; 

- capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção razoável nível de 

autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 

- inserção soberana na economia internacional. 

Política 

(nacional) 

- democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos; 

- desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em parceria 

com todos empreendedores; 

- um nível razoável de coesão social 

Política 

(internacional) 

- eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da 

cooperação internacional; 

- um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento baseados nos princípios de igualdade (regra do 

jogo e compartilhamento de responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco); 

- controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; 

- controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Preocupação na gestão do meio 

ambiente e dos recursos naturais; prevenção das mudanças globais negativas; proteção da 

diversidade biológica (e cultural); gestão do patrimônio global, como herança comum da 

humanidade; 

- sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do 

caráter de commodity da ciência e tecnologia, também como prioridade da herança comum da 

humanidade. 

Fonte: Baseado em Sachs (2002). 

 

2.3 Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade e suas relações 

 

Em 1991, Lélé falava que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável eram termos 

“clichês” para tratar de desenvolvimentos, e muitas vezes sendo até um artigo de fé. 

Mikhailova (2004, p. 25-26) aponta diferenças entre os termos, enquanto considera 

sustentabilidade como a capacidade de se sustentar, de se manter. Desenvolvimento 

sustentável é “aquele que melhora a qualidade da vida do homem na Terra ao mesmo tempo 

em que respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos”. O conceito 
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de desenvolvimento sustentável é mais amplo, e está associado a uma variável, isto é, à 

qualidade de vida.  

Munk e Souza (2011, p. 229) também fazem a distinção entre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável “Enquanto a sustentabilidade refere-se à capacidade de manter 

algo em um estado contínuo, o desenvolvimento sustentável envolve processos integrativos 

que buscam manter o balanço dinâmico de um sistema complexo em longo prazo”. Ainda de 

acordo com os autores, a ideia de uma está incutida na outra, sendo a sustentabilidade o centro 

do conceito do desenvolvimento sustentável (MUNK; SOUZA, 2011, p. 229). Dovers (1995) 

afirma que desenvolvimento sustentável é um processo enquanto a sustentabilidade é um fim. 

Silva e Mendes (2005) corroboram com a mesma ideia “As diferenças entre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável afloram não como questão dicotômica, mas como um processo 

em que o primeiro se relaciona com o fim, ou objetivo maior; e o segundo, com o meio” 

(SILVA; MENDES, 2005, p. 13).  

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são conceitos próximos, porém 

distintos – sustentável é um adjetivo que qualifica o substantivo desenvolvimento. O conceito 

de desenvolvimento sustentável é amplo e tem como finalidade um tipo de desenvolvimento 

que se perpetue e não acabe com as possibilidades deste desenvolvimento se manter 

constante, por isso é sustentável: ele se mantém ao longo do tempo, além, é claro, de guardar 

uma ideologia que busca o melhoramento da relação entre homem e meio ambiente e que 

busca progresso da qualidade de vida a partir desse equilíbrio em tal relação.  

Mas falar de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável também requer falar de 

ações. Quem serão os responsáveis por conduzir o desenvolvimento sustentável? Por muito 

tempo se pensou que a condução do desenvolvimento sustentável seria responsabilidades das 

nações, que deveriam conduzir os caminhos para um mundo sustentável. Após algum tempo 

de aprofundamento, iniciou-se a crença de que todos os cidadãos deveriam estar envolvidos 

no processo de construção de uma sociedade sustentável e, por fim, reconheceu-se a 

importância do papel das organizações no processo de condução de ações de sustentabilidade 

que levariam a sociedade a atingir o processo de desenvolvimento sustentável. Esse 

reconhecimento da importância das organizações para o desenvolvimento sustentável iniciou-

se na década de 1990, com o surgimento do conceito Triple bottom line, termo cunhado por 

Elkington em 1994. Segundo Elkington (2004) estamos diante de uma revolução cultural 

global, e os negócios devem assumir, muito mais do que governos e organizações não 

governamentais, o papel de condutor dessa revolução.  
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O movimento que inclui as organizações na esfera do desenvolvimento sustentável 

vem de fora para dentro, uma vez que os órgãos governamentais e movimentos sociais, por 

meio de organizações não governamentais e de forma geral da sociedade civil como um todo 

de cunho social e ambiental, responsabilizam as organizações em seus processos de atuação 

pelo processo de degradação ambiental e social que assola todo o planeta (BARBIERI; 

VASCONCELOS; ANDREASSI; VASCONCELOS, 2010).  

Irving (2014) afirma que as organizações ganharam destaque no universo da busca 

pelo desenvolvimento sustentável em meio à ideologia da sustentabilidade após 2002, com a 

realização da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em 

Johanesburgo, e com a iniciativa Business Action For Sustainable Development. De acordo 

com a autora, inicialmente esse movimento busca estratégias de cunho econômico em seus 

processos produtivos e também da busca por posicionamentos positivos no mercado, porém 

isso ainda estaria passando por uma evolução. 

Assim, o debate sobre desenvolvimento sustentável ganha, progressivamente, 

contornos empresariais e/ou corporativos e vai sendo, gradativamente, substituído 

pela noção de “sustentabilidade”, em uma direta associação aos mecanismos de 

competitividade de mercado e ecoeficiência. Embora, em alguns casos, também à 

noção de ação cidadã pela via do movimento social (IRVING, 2014, p.27). 
 

No âmbito organizacional, sustentabilidade não é ou não pode ser tratada apenas como 

uma estratégia de inserção de mercado, levando em consideração apenas os fatores 

econômicos como motivadores. “Sustentabilidade não constitui uma noção simples e recente, 

artificialmente criada e reproduzida pelo mundo das empresas, em busca de competitividade 

de mercado” (IRVING, 2014, p.17). É obvio que as empresas adeptas da sustentabilidade 

devem ganhar com suas ações, mas essa não deve ser a sua única finalidade, haja vista que a 

ideologia da sustentabilidade visa equidade entre suas principais dimensões. No entanto, ser 

fonte de vantagem competitiva ainda é uma das explicações para adoção da sustentabilidade 

organizacional, como salienta Barbieri et. al. (2010, p. 147). “Fazer parte desse movimento 

passou a ser um fator de competitividade, seja como fonte de diferenciação, seja como fonte 

de qualificação para continuar no mercado”. Apesar de, neste sentido, se dar ênfase apenas a 

uma das dimensões da sustentabilidade, reconhece-se a importância que reside nesse fato de 

se inserir algum tipo de preocupação, o que já pode ser considerado um ponto inicial para 

reflexões da real importância que a sustentabilidade merece no nível organizacional.  

Algumas pesquisas vêm dando andamento à sustentabilidade no contexto 

organizacional. Munk e Souza (2011) desenvolvem, junto à teoria das organizações, o 

paradigma da sustentabilidade, sendo assim a sustentabilidade encarada como uma lente para 
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se examinar fenômenos organizacionais. Munk (2015) destaca o papel do processo decisório 

levando em consideração a prática da sustentabilidade em contexto organizacional. O autor 

usa a ideia de sensemaking para justificar esse processo de tomada de decisão considerando as 

variáveis da sustentabilidade (sempre considerando em três aspectos, social, econômico e 

ambiental), e que estas decisões são tomadas dentro de um contexto que leva em consideração 

o passado, o presente e o futuro: “as decisões estão ancoradas no presente mas envolvem uma 

série de comparações, interesses paradoxais e contrastes em termos de passado e futuro que 

impactam diretamente em sua gestão” (MUNK, 2015, p.522). 

A literatura sobre sustentabilidade é vasta, se desdobra por vários campos e áreas 

científicas, porém o que fica evidenciado é que há uma carência dos desdobramentos das 

ideologias da sustentabilidade em princípios gerais e práticas organizacionais. “No entanto, 

alcançar a sustentabilidade não é uma tarefa trivial e sua incorporação nas organizações 

prescinde de uma abordagem pela qual ela não seja considerada uma mera ‘adição’, mas seja 

sistematicamente integrada em todas as atividades organizacionais” (MUNK; BANSI; 

GALLELI, 2016, p. 92). Para isso, o campo organizacional tem se dedicado a desenvolver 

metodologias de gestão da sustentabilidade direcionadas a setores específicos, como é o caso 

da sustentabilidade no setor hoteleiro, onde parte-se da concepção do processo de gestão que 

adota ideologicamente os princípios da sustentabilidade com a finalidade de guiar suas ações 

rumo a um processo de gerenciamento sustentável.  

2.4 Sustentabilidade no setor hoteleiro 

 

A hotelaria está relacionada diretamente com o turismo, uma vez que o turismo atrai 

pessoas que necessitam de serviços de hospedagem para se instalarem e desenvolverem suas 

práticas turísticas. Segundo dados do Ministério do Turismo, a partir do ano de 2009 o Brasil 

recebeu um fluxo crescente de turistas a cada ano, saltando de 4,8 milhões em 2009 para 6,4 

milhões em 2014. Ainda segundo dados do ministério do Turismo, o Brasil era em 2014 o 28º 

país a mais receber turistas internacionais. Tais dados mostram que ao passo em que o turismo 

se desenvolve, necessariamente o setor hoteleiro precisa também se desenvolver para 

acompanhar essa evolução, e para isso os modos de acomodação e o número de leitos e 

estabelecimentos precisam crescer.  

Conforme Butler (1991), a destinação turística está sempre ligada a prédios históricos, 

patrimônio cultural, patrimônio natural, pessoas e costumes locais. Essa relação é bem 

próxima e significativa para os fins deste estudo, uma vez que as práticas do setor hoteleiro 
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também iram determinar o tipo de prática turística no sentido de ser muito ou pouco 

impactante. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), turismo é 

conceituado como o conjunto de atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadias 

a lugares diferentes de seu entorno habitual, por um período menor que um ano, com fins de 

lazer, negócios e outros motivos, sem envolvimento com atividades de remuneração (OMT, 

2005). O turismo é uma das atividades econômicas mais importantes do mundo (OLIVEIRA, 

2007), e no Brasil vem ganhando atenção tanto dos setores públicos como das iniciativas 

privadas. De acordo com Oliveira (2007), o turismo contribui para a geração de riqueza e de 

bem-estar dos cidadãos através da geração de empregos e renda até a preservação da natureza 

e manutenção do patrimônio histórico.  

A atividade turística pode apresentar impactos positivos, como bem destacados por 

Oliveira (2007), mas também pode ocasionar impactos negativos, como, por exemplo, a 

degradação de recursos naturais (FEITOSA; GÓMEZ, 2013). Por ser uma atividade que 

muitas vezes está diretamente relacionada à “apreciação” dos recursos naturais, o turismo 

quando não praticado de forma equilibrada pode ocasionar perdas irreparáveis para os 

ecossistemas. Moraes (2008, p. 548) destaca sobre os impactos do turismo: “os impactos do 

turismo dizem respeito ao conjunto de modificações decorrentes do desenvolvimento turístico 

nos destinos receptores. Atingem diferentes esferas (ambiental, social, econômico e cultural)” 

(MORAES, 2008, p. 548). Como parte integrante e relevante da atividade turística, os meios 

de hospedagem também causam impactos nos ecossistemas nos quais estão instalados.  

De acordo com Feitosa e Gómez (2013, p. 225) “A hotelaria é uma grande 

consumidora de recursos, desde a sua construção até disponibilização de equipamentos e 

serviços destinados a fixação de hóspedes. É evidente que os meios de hospedagem impactam 

negativamente o meio ambiente”. Se formos analisar, todas as atividades humanas causam 

impactos ambientais negativos, em maiores ou menores proporções, mas também é evidente 

que as formas como estas atividades humanas são realizadas definem qual será o nível do 

impacto socioambiental. O planejamento e a execução das atividades turísticas serão 

determinantes para a redução dos impactos, e adotar a premissa da sustentabilidade enquanto 

ideologia de gestão é uma forma de minimizar esses desequilíbrios causados pela ação 

humana.  

O setor hoteleiro está inserido dentro do campo da economia do turismo ou indústria 

do turismo, como muitos também costumam chamar. Esse setor econômico é de grande 

relevância em caráter mundial, uma vez que além da movimentação em termos monetários 

reais, ele também proporciona a movimentação de capital cultural, fazendo da cultura algo 
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intercambiável e compartilhada entre os diferentes povos. Apesar de já existir há séculos, o 

turismo enquanto prática sociocultural humana só passou a ser reconhecida no século XX, 

mais precisamente na década de 1950 (OLIVEIRA, 2007), o que nos leva a entender que é 

uma área com poucos anos e de largo desenvolvimento, e que são necessários estudos sobre 

as formas de redução dos impactos negativos do turismo e, por consequência, da hotelaria, 

para aprimorar o planejamento desse setor com grande potencial.  

 

Apesar do desenvolvimento da atividade turística apresentar uma série de 

influências negativas sobre o ambiente natural, é importante salientar que quando 

realizada de forma planejada e consciente pode proporcionar benefícios sistêmicos, 

os quais englobam o crescimento econômico, o bem estar social, a preservação 

ambiental. (FEITOSA; GÓMEZ, 2013). 

 

Ao se falar de turismo, também insere-se a esfera da hotelaria, sendo neste sentido 

possível o desenvolvimento de tais atividades e ainda assim a manutenção do equilíbrio com o 

meio ambiente. E, inclusive, como destacado por Feitosa e Gómez (2013), a harmonização 

deste tipo de prática pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma dada 

localidade, apontando assim para caminhos do turismo e da hotelaria sustentável.  

De acordo com Brandão, Barbieri e Reyes Jr. (2015), o que iniciou a sustentabilidade 

no âmbito do turismo foi o reconhecimento da real necessidade de promover equilíbrio entre a 

relação de turismo e meio ambiente. A Organização Mundial de Turismo (OMT) em 2005 

estabelece o conceito de turismo sustentável como sendo o processo que satisfaz as 

necessidades presentes tanto dos turistas quanto das comunidades receptoras, sem que haja 

comprometimento da capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Esse 

conceito de turismo sustentável estabelecido pela OMT tem raízes profundamente fincadas no 

conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido pela CMMAD em 1987. Há uma lógica 

clara nessa definição. Primeiro, por haver uma real necessidade de se manter as condições dos 

atrativos turísticos (muitas vezes naturais) para que haja sustentabilidade da atividade 

(sustentabilidade no sentido sustentare, de manter e perpetuar a atividade). E segundo por 

invocar as necessidades turísticas futuras – isso porque as práticas turísticas são perpetuadas e 

mantidas em volta dos seus atrativos.  

A sustentabilidade na hotelaria é uma das portas abertas em direção a uma sociedade 

sustentável, uma vez que a busca pela redução dos impactos ambientais e sociais é a trilha 

para a garantia do desenvolvimento sustentável. No caso da hotelaria, é importante que, para 

que a sustentabilidade aconteça, os seus princípios e ideologia de gestão devem ser a própria 

sustentabilidade por meio da boa utilização de elementos naturais, e sempre que possível 
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reaproveitando-os, do mesmo modo a relação dos elementos naturais que circundam o 

ambiente em que o empreendimento está localizado, estabelecendo, assim, uma relação mais 

duradoura e menos dispendiosa (OLIVEIRA; TRICÁRICO; VARELLA; VELASQUEZ, 

2016).  

Várias são as denominações que os empreendimentos hoteleiros podem receber 

quando optam por desenvolver atividades de sustentabilidade como, por exemplo, eco 

amigáveis, eco eficientes, hotéis verdes, hotéis ecológicos, e assim por diante. Han e Kim 

(2010) definem que um hotel verde é uma propriedade dotada de alojamentos eco amigáveis 

que implementa práticas tidas como ‘verdes” e programas ecológicos com a finalidade de 

proteger o meio ambiente, além, é claro, da redução de custos e despesas de suas operações. 

Apesar de diversos estudos demostrarem que as principais intenções dos hotéis são em relação 

à redução de custos e despesas, Oliveira et. al. (2016, p. 195) afirmam que os 

empreendimentos hoteleiros que buscam desenvolver práticas sustentáveis através de sua 

gestão ou por meio de sua arquitetura estão demostrando “claras intensões em conservar e 

manter o meio que se insere, seja ele natural, cultural e/ou material, o que indubitavelmente 

permite o acolhimento em um espaço que seja impregnado de valores locais, capazes de 

gerarem ao usuário, experiência peculiar e hospitaleira”. 

Ainda há o entendimento de que as práticas de sustentabilidade podem modificar 

significados no sentido de proporcionar diferenças no seu modo de acomodar, isso devido a 

uma ideologia diferenciada, que carrega princípios de valorização do equilibro entre a relação 

homem e meio ambiente. 

 

Assim, os hotéis, através da valorização e exposição de elementos que sejam 

ecologicamente adequados; pelas práticas ambientalmente amigáveis; pela inclusão 

de valores locais, seja nas ações estabelecidas de gestão ou mesmo representadas 

pelos elementos arquitetônicos disponíveis, assumem um compromisso em trazer 

novo significado ao espaço construído, transformando-o em “lugar” de vivências e 

de acolhimento. Perfaz-se, dessa maneira, a prática da hospitalidade como resultado 

da arquitetura sustentável (OLIVEIRA et. al., 2016, p. 198). 

 

A discussão dos autores torna perceptível nuances diferentes no que diz respeito à 

importância que os elementos materiais ganham nas práticas de se promover hospitalidade, 

isso porque há um destaque para a arquitetura dos empreendimentos. Neste caso, os hotéis se 

utilizam das suas estruturas físicas para desenvolver suas práticas sociais e ambientais, com a 

finalidade de se tornar sustentável e contribuir para um desenvolvimento mais equitativo. Para 

continuar essa discussão e melhor compreender esse fenômeno, utilizar-se-á a abordagem dos 

Estudos Baseados em Práticas e da sociomaterialidade.  
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2.5 Estudos Baseados em Práticas uma abordagem “guarda-chuva” para os estudos 

organizacionais 

 

Os Estudos Baseados em Prática (EBP) têm ganhado atenção de diversos 

pesquisadores ao redor do mundo (GHERARDI, 2000; 2006; 2012; 2015; NICOLINI, 2003; 

STRATI, 1992; CZARNIWASKA 2006; 2008; 2013; 2014; OLIRKOWSKI, 2007;) assim 

como também no Brasil (ANTONELLO; GODOY, 2010; BISPO, 2013; 2015; 

ALCADIPANI; TURETA, 2009). Nicolini, Gherardi e Yanow (2003) apontam como fatores 

relevantes para a difusão da abordagem a significância que o conhecimento e a aprendizagem 

ganharam dentro das organizações a partir do século XX, na tão propagada “era da 

informação” ou “sociedade do conhecimento”. “Uma consequência deste discurso emergente 

centrado no conhecimento tem sido o crescente interesse, em todos os níveis, nesta questão de 

aprendizagem organizacional e criação e gestão do conhecimento” (NICOLINI; GHERADI; 

YANOW, 2003, p. 5). Deste modo, podemos afirmar que a aprendizagem e o conhecimento 

serviram de porta de entrada para a abordagem das práticas no campo de estudos 

organizacionais.  

Os EBP possuem algumas características que merecem destaque. Uma delas é em 

relação ao uso de novos vocabulários para designar novos conceitos. Nicolini, Gherardi e 

Yanow (2003) afirmam que são necessárias novas palavras para expressar novos conceitos, 

que nos livrem de pré-conceitos estabelecidos e difundidos dentro do campo de estudos 

organizacionais.  

Um dos termos mais difundidos e mais necessários de compreensão é o organizing, 

termo que vem para substituir o substantivo organização. O novo vocábulo surge para 

modificar a ideia estática que é transmitida pelo termo organização, dentro da tradição 

ocidental de estudos organizacionais. O organizing é processual, inacabado e contínuo, se 

transforma e se perpetua, não se limita a fronteiras físicas, por isso a ideia do verbo to 

organize, no gerúndio (organizing), pois a organização é encarada como um acontecimento 

ocorrido através de práticas que a formam e a mantém “uma organização, como qualquer 

fenômeno social, é um conjunto de práticas e acordos materiais” (SCHATZKI, 2006, p. 

1863). Para efeitos de estudos em português, prefere-se utilizar o termo cunhado na língua 

inglesa, uma vez que facilita na distinção com o velho termo, e ajuda a consolidar a nova ideia 

processual e em movimento.  
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Czarniawska (2013) demonstra como o termo organização pode estar ligado ao 

organizing. “‘Organização’ é um termo, e a forma que é conceituada pode ser julgada como 

sendo de mais ou menos uso de teóricos e praticantes do organizing” (CZARNIAWSKA, 

2013, p. 1). Isto é, a primeira é usada para conceitualizar a segunda, porém no sentido strictu 

uma não pode assumir a posição da outro, uma vez que o organizing visa romper com a 

tradição estática dos estudos organizacionais e dar movimento, processualidade, etc.  

Ainda neste mesmo trabalho a autora apresenta a ideia de Weick (1979) sobre o 

organizing, sendo este o primeiro autor a conceituar o termo. Na visão de Weick, organizing 

pode ser entendido como “uma gramática consensualmente validada para a redução da 

equivocidade por meio de comportamentos sensíveis interligados” (WEICK, 1979, p.3 apud 

CZARNIAWSKA, 2013, p.15). Para a autora, a conceitualização de Weick tem influência das 

ideias do psicólogo social Floyd Henry Allport (1954, 1962).  

O objetivo da adoção do termo organizing está na implantação da ideia de que 

organizações são compostas por acontecimentos e acontecimentos se realizam através de 

ações práticas, voltando à ideia de Schatzki (2001): “conjunto de práticas e arranjos 

materiais”. Nesse sentido, então, podemos inferir que ações práticas causam algum tipo de 

resultado. Desta forma, Czarniawska (2013) aponta que o “o resultado do organizing são 

ciclos interligados, que podem ser representados como ciclos causais e não como uma cadeia 

linear de causas e efeitos” (CZARNIAWSKA, 2013, p.15). Como é visto, a ideia de causa e 

efeito é recusada, e isso porque há outro elemento que explica o organizing, a característica 

situada e contextualizada das práticas.  

Práticas são contextuais, logo não são determinísticas e nem determinadas. A mesma 

prática não causa o mesmo efeito em contextos diferentes. Deste modo, fica compreensível a 

ideia do resultado do organizing como ciclos de efeitos, uma vez que no organizing as 

práticas são repetidas, porém seus efeitos nem sempre são os mesmos, pois elas se perpetuam 

e se mantém ao longo do tempo, porém também se modificam. 

Como já foi dito anteriormente, não há um conceito bem definido do que é prática, 

para essa perspectiva organizacional, porém há a necessidade de se reconhecer o que não é o 

significado de prática que estamos utilizando. “É importante esclarecer que ao se falar da 

prática, dentro da abordagem das práticas, o entendimento vai além da noção de rotina, ação 

individual, ou simplesmente o fazer determinada atividade” (CAVALCANTE, 2014). Na 

nossa visão, não há separação entre teoria e prática, mas sim um distanciamento, e por 

consequência também uma aproximação entre os termos que são polos distintos do mesmo 

continuum, e que em algum momento eles acabam se encontrando. 
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Feitas essas primeiras considerações acerca do organizing, e sabendo que o organizing 

é mantido por meio da repetição de acontecimentos práticos, se faz necessário saber uma 

definição conceitual do que é prática. Na compreensão de Schatzki (2006), por ‘práticas’, o 

autor entende múltiplas ações estruturadas no tempo e no espaço. “Um núcleo central, além 

disso, dos teóricos da prática, concebe práticas como incorporadas, matrizes de atividade 

humana materialmente mediada, centralmente organizada em torno de compreensão prática 

compartilhada” (SCHATZKI, 2001, p.11). Na presente fala emerge a ideia de materialidade, 

que é bastante forte dentro da abordagem das práticas, pois os elementos não humanos estão 

presentes, intermedeiam e assumem papel de atores sociais no campo das práticas. Além, do 

compartilhamento de entendimentos acerca das práticas, pois estas são sociais e resultantes da 

interação humana.  

Dentre toda a teorização de Schatzki, um dos principais entendimentos está nas ações 

e estruturas. De acordo com o autor, toda prática é formada por ações e estruturas. Ainda 

conforme o autor, as estruturas das práticas são descritas da seguinte maneira: 

 

A estrutura, ou organização, como prefiro dizer, de uma prática abraça quatro 

fenômenos principais: (1) entendimentos (complexos de know-how sobre) das ações 

que constituem a prática, por exemplo, saber como escrever um e-mail e como 

reconhecer um e-mail enviado, e sabendo como fazer e reconhecer uma aula; (2) As 

regras, pelo qual quero dizer diretivas explícitas, advertências ou instruções que os 

participantes na prática observamos ou negligência; (3) algo que eu chamo uma 

estruturação teleológico-afetiva, que engloba uma gama de extremidades, projetos, 

ações, talvez emoções e combinações de projeto de fim-de ação (ordenações 

teleológicos) que são aceitáveis ou para participantes ordenados para perseguir e 

realizar; e (4) os entendimentos gerais, por exemplo, os entendimentos gerais sobre a 

natureza do trabalho, sobre as interações professor-aluno adequadas, ou sobre a 

comunhão de destino. (SCHATZKI, 2006, p. 1864). 

 

Na visão de Silvia Gherardi (2006), definir prática ou conceituar traz um erro que 

reside em reduzir o seu significado, portanto em seus escritos é difícil encontrar uma 

definição clara e direta que conceitue as práticas sociais. É possível, porém, encontrar indícios 

do que pode nos levar a um entendimento mais concreto do que são as práticas. No trecho a 

seguir identificamos o que as práticas compõem segundo a autora. “Práticas constituem, 

portanto, o terreno em que sujeitos e objetos tomam forma, a linguagem se torna discurso e 

saberes são mobilizados e mantidos” (GHERARDI, 2006, p. XIIV-XIV). A leitura do trecho 

nos permite interpretar que: primeiro, práticas fazem parte da ação social humana (no mundo) 

intermediada por objetos (ou artefatos) – “o terreno em que sujeitos e objetos tomam forma” – 

 e, segundo, que no terreno constituído por práticas há mobilização e manutenção de saberes, 

ou seja, é necessário haver conhecimento para que uma prática aconteça. O conhecimento 
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mantido ou constituído na prática é materializado em objetos (físicos, não-humanos) e 

artefatos (linguagens, símbolos, códigos etc.).  

Outro trecho de Gherardi permite-nos fazer outras inferências a respeito da 

conceitualização das práticas, desta vez no que se refere ao que compõe o campo de uma 

prática. “Um campo de práticas pode ser definido como sendo composta por atividades e 

práticas interconectadas em constantes mudanças de padrões” (GHERARDI, 2006, p. XX). 

Nesse caso, a autora revela que o campo das práticas é composto pela interconexão delas e 

também que elas não são estáticas e definidas, mas que estão em constante mutação.  

A ideia que Gherardi (2006) apresenta para o campo da prática, nos aproxima do que 

foi definido anteriormente por organizing, termo utilizado para substituir organização (não 

por equivalência, mas por ampliação de significado) e que também pode ser entendido como 

campo das práticas. Na visão de Schatzki, o campo das práticas é denominado de teia ou 

malha social, que é exatamente composta e interligada por um conjunto de práticas.  

Se tomarmos como exemplo a prática de consumo de produtos orgânicos, a primeira 

vista pode nos parecer algo bem simples, porém, ao analisarmos a rede ou malha que há por 

trás desta prática, nos deparamos com um emaranhado de atividades que são conectadas e que 

são necessárias para a realização de nossa prática de consumo de produtos orgânicos. Vamos 

refletir e elencar algumas dessas práticas. A primeira está relacionada ao cultivo de produtos 

orgânicos que por certo é diferente da prática de cultivo de produtos em larga escala, pois o 

conjunto de técnicas usadas para tais fins são diferentes, ou seja, exige um processo de 

aprendizagem diferente, isto é, outra prática. Além da prática do cultivo, há outras diferenças 

mais perceptíveis que também estão presentes e são necessárias para realizarmos a nossa 

prática de consumo de produtos orgânicos, como, por exemplo, a prática do transporte até o 

ponto comercial, que necessariamente alguém precisou aprender a conduzir um veículo (aqui 

está presente outra prática que é resultado de um conjunto de outras práticas). Por fim, para 

efeito de análise, temos a prática de comercialização que está amparada por outro conjunto de 

práticas. 

A ideia de malha social de Schatzki vai ao encontro do pensamento de Gherardi ao 

afirmar que as práticas são representações da sociedade e que estão situadas dentro de um 

campo das práticas. Ao usar um simples exemplo de alguém que escova os dentes ao se 

acordar pela manhã, a autora consegue realizar uma demonstração de como uma prática 

individual está conectada ao que chama de campo da prática, e conclui que:  
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O propósito deste exemplo simples é chamar a atenção para o fato de que cada 

prática individual, está situado dentro de um campo mais amplo de práticas que se 

ramificam em todas as direções, desde o indivíduo para as organizações a 

instituições para sistemas cada vez mais complexos. (GHERARDI, 2006, p. XVII). 

 

Feitas essas considerações sobre o termo guarda-chuva EBP, sobre a conceituação das 

práticas e do organizing, parte-se para a apresentação da diversidade teórica que se encontra 

agrupada pelo compartilhamento comum da ideia de que a vida social é composta por meio 

das práticas. Em EBP não há abordagem única para estudar as práticas. Desse modo, serão 

apresentadas as principais abordagens que servem de inspiração para estudos organizacionais 

dentro da epistemologia das práticas. Gherardi (2000) chama essa corrente de “teorização 

baseada em práticas”.  

Dentre as abordagens estão: Teoria Ator-Rede, comunidade de práticas, estética 

organizacional e conhecimento sensível, Teoria da Atividade Cultural Histórica e, por fim, a 

Sociomaterialidade. Um resumo de cada teoria ou abordagem, juntamente com o seus 

principais autores está apresentado no quadro 4, a seguir. Já a sociomaterialidade, por ter 

maior relevância para este estudo, será tratada em uma próxima seção para poder ser mais 

aprofundado e detalhado. 

 

Quadro 4 - Principais abordagens sociomateriais 

Abordagem Definição Autores 

Teoria Ator-Rede 

A ideia da TAR a sociologia ou ciências sociais é o campo 

responsável pelo estudo das agregações, isto é, a vida em 

sociedade é organizada de forma agregada, diversas esferas 

são distintas, mas se agregam de forma a compor o campo 

social. 

Latour (2005);  

Czarniwaska (2006); 

Comunidade de 

práticas 

Na abordagem comunidade de práticas o conhecimento é 

transmitido por, e armazenado dentro dos grupos sociais de 

interação, isto é, o conhecimento é socialmente construído. 

Nessa visão a construção do conhecimento não é limitada a 

capacidades intelectuais e psíquicas das pessoas, mas sim por 

meio da participação de atividades sociais e da reflexividade, 

que é a capacidade das pessoas refletirem sobre o que fazem e 

tornar aquilo que fazem em uma prática situada, através da 

institucionalização de práticas. 

Brown e Duguid 

(1991); Lave e Wenger 

(1991); Wenger (1998); 

Gherardi, (2000); 

Gherardi e Nicolini 

(2001);  

Estética 

Organizacional 

O estudo da estética no campo organizacional corresponde aos 

estudos do que o mundo material representa na construção da 

vida organizacional, ou ainda aos estudos dos artefatos físicos 

que compõem as organizações. Os estudos de estética podem 

se relacionar principalmente na compreensão da cultura 

organizacional, além também de ser fonte de entendimento e 

compreensão para boa parte do conhecimento prático-

profissional de alguns tipos de trabalho, ainda se faz 

importante para investigar o simbolismo nas organizações 

além do entendimento da formação do espaço físico e da 

contribuição dos artefatos para transformar a organização em 

fato real. 

Strati (1992); Gagliardi 

(2001); Wood Jr. e 

Csillag (2001); 
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Teoria da 

Atividade Cultural 

Histórica 

A Teoria da Atividade surge como alternativa a teoria Ator-

Rede, uma vez que também se configura como uma 

abordagem sociomaterial, mas que não dá protagonismo aos 

não humanos e nem considera esses independentes ou 

simétricos aos humanos. Na teoria da atividade, os não-

humanos exercem papel importante, porém não tiram do 

humano o protagonismo da ação social, isso porque nessa 

abordagem não se consideram os não humanos como entes 

agenciadores 

Miettinen (1999); 

Engenström (2000); 

Sociomaterialidade  

Abordagem utilizada pra para apresentar os elementos 

nãohumanos como foco de análise, há uma descentralização 

do protagonismo humano e uma nova compreensão da 

realidade. As práticas cotidianas são necessariamente frutos de 

interações entre humanos e não humanos. Sociomaterialidade 

é uma palavra derivada da junção de dois conceitos 

importantes, social e materialidade, nessa concepção toda 

materialidade é criada, interpretada e usada em um contexto 

social e que toda ação social é permitida pelo uso da 

materialidade.  

Pickering (1993); 

Orlikowski (2007); 

Leonardi (2012). 

Fonte: Autor, 2017. 

As abordagens das práticas são utilizadas como lentes de estudo para compreender 

fenômenos do mundo real. As abordagens apresentadas no quadro são algumas possíveis 

formas de interpretação, dentre elas destaca-se a sociomaterialidade que foi escolhida como 

lentes de estudos para realização desta pesquisa.  

Compreender a realidade organizacional por meio do entendimento de suas práticas é 

uma das responsabilidades dos estudos organizacionais. O mainstream desse campo de 

estudos possui uma centralidade nas práticas humanas, isso devido à forte influência da 

corrente humanista. Porém, cabe a nós a reflexão: de que são compostas as organizações? 

Pessoas sozinhas conseguem organizar toda uma organização como processo? A efetividade 

das organizações é, de fato, única e exclusiva das pessoas? As respostas a essas perguntas são 

fontes de reflexão, para a compreensão do por que se estudar a sociomaterialidade para 

compreender os fenômenos organizacionais.  

Nas considerações de Orlikowski (2007), uma primeira missão a se realizar quando se 

pretende estudar sociomaterialidade nas organizações é em relação à mudança no 

enquadramento de “práticas organizacionais” por “práticas sociais”. A justificativa dada pela 

autora é que dessa forma se acaba a ideia de que o material não é intrínseco as organizações. 

Assim, podemos iniciar uma construção de entendimento de que as organizações são 

compostas por práticas sociomateriais, permitindo assim significar explicitamente “[...] o 

emaranhamento constitutiva do social e do material na vida organizacional cotidiana” 

(ORLIKOWSKI, 2007, p. 1438). 

Organizações são compostas por elementos humanos e não humanos (artefatos 

materiais) e suas práticas cotidianas são necessariamente frutos de tais interações. 



42 
 

Sociomaterialidade é uma palavra derivada da junção de dois conceitos importantes, social e 

materialidade – “O social e o material são considerados por ser intimamente relacionados - 

não há social que também não é material, e nenhum material que não seja também social” 

(ORLIKOWSKI, 2007, p. 1437). Leonardi (2012) trabalha na mesma perspectiva ao afirmar 

que toda materialidade é criada, interpretada e usada em um contexto social e que toda ação 

social é permitida pelo uso da materialidade. “Falar em sociomaterialidade é reconhecer e 

sempre manter em mente que a materialidade age como um elemento constitutivo do mundo 

social, e vice-versa” (LEONARDI, 2012). 

Na literatura das abordagens teóricas que tem por base a sociomaterialidade é 

importante notar o poder observado ou atribuído aos não humanos: ora eles aparecem como 

actantes, ora aparece como agenciadores, ora aparecem como sujeitos passiveis com função e 

significância dependente da atribuição dada pelos humanos, e assim por diante. Mas o mais 

importante a ser notado é que de uma forma ou de outra, na abordagem da sociomaterialidade 

o protagonismo humano se encerra, dando espaço para os não humanos “atuarem” como 

atores da realidade organizacional.   

Procurando realizar um enquadramento da sociomaterialidade dentro dos paradigmas 

existentes, de acordo com Pickering (1993, p. 562) tem-se que: 

aqui eu subscrevo o princípio básico da abordagem ator-rede: Eu acho que o 

caminho mais direto para uma análise pós-humanista da prática é reconhecer um 

papel para o não humano - ou o material, como direi - na agência da ciência. 

  

Segundo o autor, a TAR é a primeira teoria a se dedicar com a compreensão dos não 

humanos, sendo esta considerada uma corrente pós-humanista, a razão para isso está no fato 

de entender que os não humanos “agem”. Orlikowski (2007, p. 1437-1438) também considera 

ser a sociomaterialidade uma abordagem pós-humanista quando escreve:  

O desenvolvimento destas concepções alternativas pode ser amplamente concebida 

como pós-humanista, no sentido de que eles buscam descentralizar o sujeito humano 

- e, mais particularmente, reconfigurar noções de agência - nos estudos da vida 

cotidiana. 

 

No estudo de Pickering (1993), o autor realiza uma investigação da importância dos 

elementos materiais para a produção da prática social de produção científica em um 

laboratório. Já Orlikowski (2007) faz duas análises sobre a influência dos não humanos 

através do uso de tecnologia no trabalho; a primeira no que diz respeito ao trabalho do 

pesquisador e sua interação com o “Google” e a segunda em relação à implantação e adoção 

do uso de um dispositivo “BlackBerry” como meio de comunicação de uma empresa. A 

sociomaterialidade é amplamente usada nos estudos organizacionais com a finalidade de 

compreender as relações sócio-técnicas, isto é, do uso de tecnologias da informação e 
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comunicação, porém as lentes da sociomaterialidade não devem se limitar apenas a este tipo 

de estudo. 

De maneira geral e até mesmo por assumir a postura humana e por consequência 

antropocêntrica, é difícil se desvencilhar do protagonismo humano na construção da vida e 

realidade social. Porém um dos conceitos trabalhados por Pickering (1993) que corroboram 

para uma maior aceitação dessa ação conjunta de humanos e não humanos é o conceito de 

semiótica, que, de acordo com o autor “nos ensina como pensar simetricamente sobre agentes 

humanos e não humanos” (PICKERING, 1993, p. 563), além de “impor uma simetria exata 

entre os reinos humanos e materiais” (PICKERING, 1993, p. 565).  

A simetria é um bom conceito para compreender que práticas são compostas por 

interações de humanos e não humanos. Isso se torna mais claro quando nos voltamos para 

algum exemplo. Imaginemos o processo de produção na cozinha do hotel, a cozinheira com 

todo seu conhecimento gastronômico e estético acerca da arte de cozinhar. O que faz dela 

uma cozinheira? É apenas esse tipo de conhecimento (estético e gastronômico)? A resposta é 

clara e precisa: não! A ação da cozinheira depende muito mais do que de seu conhecimento, 

depende também do conjunto de elementos materiais (não humanos) que o assiste em sua 

prática de trabalho cotidiana. São as panelas, o fogão, o fogo, os utensílios em geral, e até os 

alimentos a serem manipulados. O exemplo usado foi da prática profissional de cozinhar, mas 

muitas outras profissões são frutos da interação humana e não humana, a recepcionista e a 

recepção, a camareira e a busca pela adequação estética dos quartos para proporcionar 

conforto e higiene nas dependências do hotel etc. Muitas profissões (não generalizando todas, 

por faltar conhecimento de todas as profissões) são resultados da interação humana e não 

humana.  

Para Pickering (1993), há ainda uma dificuldade de compreensão nos conceitos de 

semiótica e simetria e esta reside na intencionalidade “Nós, seres humanos, diferimos dos não 

humanos precisamente em que nossas ações têm intenções por trás delas” (PICKERING, 

1993, p. 565). Podemos dizer então que humanos e materiais são importantes para as 

composições das práticas, mas um elemento que irá distinguir um do outro é a 

intencionalidade que os humanos exercem por trás de suas ações. Voltemos ao exemplo da 

cozinheira: podemos dizer que a prática de cozinhar é resultado da interação de um humano 

(ou mais de um) com um conjunto de materiais físicos, porém, se não há intenção humana de 

se cozinhar, não há prática, ao passo que na hora que surgir a intenção humana de cozinhar a 

prática irá ocorrer, sem, portanto, que haja necessidade de intenção não humana. Pickering 

(1993) em relação à prática científica destaca: “Acho que eu não consigo entender a prática 
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científica sem referência às intenções dos cientistas, apesar de eu não achar que é necessário 

para ter uma visão sobre [ela] das intenções de coisas” (PICKERING, 1993, p. 565). 

Outro conceito que bate a nossa porta quando estudamos a sociomaterialidade é o de 

agência. De acordo com Leonardi (2012), há dois tipos de agência, a humana e a material. 

Segundo o autor a agência humana é normalmente definida como a capacidade de formar e 

realizar seus objetivos (LEONARDI, 2012). Já a agência material é definida como a 

capacidade para entidades não humanas de agirem de maneira sustentada na ausência da 

intervenção humana (LEONARDI, 2012). Mesmo pondo em questão a intencionalidade como 

única e exclusiva da ação humana, Leonardi (2012) admite que a agência não humana é 

exercida quando a sua performatividade não pode ser controlada completamente ou 

diretamente pelos atores humanos. Para Pickering (1993, p. 567), a agência humana e material 

são mutuamente e emergentemente produtivas um do outro. O conceito de agência é 

intimamente relacionado com o conceito de semiótica, uma vez que a semiótica “iguala” as 

agências humana e não humana.  

Leonardi (2012) finalmente apresenta uma definição clara e precisa sobre 

sociomaterialidade. Para ele, o termo significa o reconhecimento de que a materialidade 

assume significados e possui efeitos, isso porque enreda-se em variados fenômenos tidos por 

fenômenos sociais. Ele ainda usa exemplos como: tomada de decisão, formulação de 

estratégias e categorização para caracterizar o que são os fenômenos sociais.  

Outro esclarecimento conceitual realizado por Leonardi é em relação ao termo 

sociomaterial. Para o autor, o termo é um adjetivo que deve ser atribuído ao substantivo 

“prática”, ou seja, práticas sociomateriais. Vale relembrar que esse pensamento se alinha com 

a percepção de Orlikowski (2007) que apresentamos no início deste tópico, em que a autora 

propõe a substituição do termo “práticas organizacionais” por “práticas sociais” podendo 

estender para “práticas sociomateriais”, atribuindo assim significância ao arranjo material 

compositores da realidade diária da organização.  

Por fim, também é apresentado o significado e importância do termo “práticas” que é 

“entendido como o espaço em que as agências sociais e materiais estão imbricadas umas com 

as outras e, através das suas distintas formas de imbricação, produzem essas entidades 

empiricamente observáveis que chamamos de ‘tecnologias’ e ‘organizações’” (LEONARDI, 

2012). 

Neste tópico, a intenção foi de apresentar as principais ideias e conceitos que giram 

em torno da sociomaterialidade enquanto lentes de estudos para fenômenos organizacionais, 

apesar da negligência dada a essa abordagem teórica enquanto possibilidade de compreensão 
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das organizações por parte dos pesquisadores do referido campo, como bem destaca 

Orlikowski (2007). Também se buscou destacar a adequação do uso da teoria para 

compreensão dos fenômenos organizacionais, por meio de uma abordagem pós-humanista 

com a convicção de que “todas as práticas são sempre e em toda parte sociomaterial, e que 

esta sociomaterialidade é constitutiva, molda os contornos e as possibilidades de organizar 

todos os dias” (ORLIKOWSKI, 2007, p. 1444). 

 

2.6 Sustentabilidade como prática sociomaterial  

 

Sustentabilidade possui um significado que para sua existência e melhor compreensão 

necessita categoricamente da prática, isto é, para que a sustentabilidade aconteça, de acordo 

com o mainstream da literatura, é necessário que no mínimo haja o entrelaçamento de três 

práticas: sociais, econômicas e ambientais. Mas o que constitui as práticas da 

sustentabilidade? Podemos dizer que as práticas sociais são frutos das interações entre 

humanos e não humanos, e que a sustentabilidade como uma prática humana é social e 

material ao mesmo tempo. Na sequência serão realizados alguns esclarecimentos e por final 

faz-se uma conceituação própria do que será entendido por sustentabilidade como prática 

sociomaterial.  

Para iniciar o debate, é preciso relembrar o que é entendido por práticas sociais no 

contexto deste trabalho. Para Gherardi (2006, p. 34) a definição de prática é o “modo 

relativamente estável no tempo e socialmente reconhecido de ordenar elementos heterogêneos 

em um conjunto coerente” – essa definição será considerada como o conceito de prática nesse 

trabalho. Uma questão muito importante para a compreensão desta pesquisa é a junção de dois 

termos, o social e o material, que formam a palavra sociomaterial, que na visão de alguns 

autores é o que define as práticas humanas, sendo todas elas sociomateriais. “Não há social 

que também não é material, e nenhum material que não seja também social” (ORLIKOWSKI, 

2007, p. 1437). Dessa forma, é possível também considerar que a sustentabilidade é uma 

prática humana sociomaterial. 

A sustentabilidade enquanto prática sociomaterial necessita tanto da ação humana, 

quanto da presença de elementos materiais (sejam eles apresentados de forma orgânica 

natural, isto é, a própria natureza ou em forma de tecnologia e inovação que resulte em 

equilíbrio entre ação humana e meio ambiente). Para as práticas acontecerem são importantes 

ambos os elementos: tanto a ação humana, quanto a presença dos elementos materiais. Porém, 



46 
 

não há uma sobreposição de importância entre os elementos constitutivos das práticas, como 

destaca Orlikowiski (2007, p. 1437): 

 A posição do entrelaçamento constitutivo não privilegia seres humanos ou de 

tecnologia (em interações unidirecionais), nem os liga através de uma forma de 

reciprocidade mútua (em interações bidirecionais). Em vez disso, o social e o 

material são considerados por ser intimamente relacionado. 

 

Deste modo, fica evidente que na constituição das práticas sociomateriais há simetria 

entre agentes, e que sem qualquer um dos elementos não há prática, pois ambos são 

considerados agenciadores.  

De acordo com Latour (2005), o sentido de agência exercido pelos não humanos é 

encarado não como algo intencional e cognitivo, e que contenha a mesma lógica dos 

humanos, mas, sim, como influenciador das ações dos próprios humanos, isto é, os não 

humanos não agem intencionalmente, mas influenciam o comportamento das pessoas e 

podem ser determinantes para a realização de algumas práticas, da mesma forma que são de 

real importância para a organização da prática em seu contexto situado e a forma como elas 

contribuem para “formar” as organizações.  

As práticas sociomateriais são bastante importantes para as organizações, devido ao 

fato delas serem formadas em torno de práticas sociomateriais compartilhadas, e estas 

ajudarem as próprias organizações a se manterem ao longo do tempo e, também, porque a 

manutenção destas se dá pela aprendizagem e conhecimento gerado e compartilhado por meio 

de e em torno das práticas. Sendo assim, podemos dizer que quando uma organização decide 

tomar ações de sustentabilidade como prática em seus processos de gerenciamento, ela se 

organizará em volta desta prática e de seus pressupostos.   

As organizações nesse trabalho não são consideradas estáticas e acabadas, mas, sim, 

processos organizativos (organizing), que sempre estão em constantes mutações e 

acontecimentos, isto é, o fazer uma organização ocorre cotidianamente, ao passo que ela toma 

forma e se organiza em torno de práticas sociomateriais.  

Esse processo de formação de unidade, no sentido de compartilhamento de práticas 

comuns e “saberes e dizeres” ou de conhecimentos resulta do que Gherardi (2006) chama de 

textura organizacional, pois, segundo Bispo (2013, p. 157), “a textura organizacional 

representa a inter-relação dos elementos humanos e não humanos que, articulados, produzem 

as práticas que representam o ‘quebra-cabeça’ do que constitui uma organização”. Nesse 

sentido, as organizações são quebra-cabeças (re)produzidos pelas práticas, que, por sua vez, 

são constituídas de inter-relações de humanos e artefatos materiais, formando assim a textura 

organizacional, que é, na compreensão de Schatzki, a malha social. 
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Então o que pode-se dizer é que quando uma organização toma a decisão de ser 

sustentável, ela irá compor uma textura organizacional marcada pelas práticas de 

sustentabilidade. O mundo organizacional é marcado pelo conceito de triple bottom line. 

Neste trabalho, como já foi dito, a visão do “tripé da sustentabilidade” não será considerado, 

acrescentando-lhes mais duas dimensões para o termo desenvolvimento sustentável, além de 

que será inserida uma roupagem trazida pela abordagem das práticas.  

Isso quer dizer que na presente pesquisa será caracterizada a sustentabilidade ainda 

como possuidora destes três elementos – social, ambiental e econômico – acrescida da 

dimensão espacial e cultural (SACHS, 2002; SILVA; MENDES, 2005). Porém, vamos 

desconsiderar o sentido mercadológico bastante comum no conceito e ir em direção à 

formação de uma textura organizacional baseada e marcada pela presença da sustentabilidade 

enquanto ideologia de gestão. O que se quer nesse estudo é mostrar que a sustentabilidade é 

resultante da interação de práticas sociais, econômicas e ambientais, espaciais e culturais 

possibilitadas pelo arranjo material presente no hotel.  

Entender a sustentabilidade como prática sociomaterial é entender o seu 

funcionamento no sentido da abordagem dos EBP’s. Desse modo, neste trabalho será 

considerado que a sustentabilidade é uma prática principal que se associa à prática de gestão 

em um setor específico (a sustentabilidade na gestão de um empreendimento hoteleiro). Essa 

prática principal é composta por outras práticas, que como falado antes, estão distribuídas em 

cinco dimensões, que podemos chamar de práticas sociais, econômicas e ambientais, culturais 

e espaciais.  

As cinco dimensões da prática principal irão, quando de forma equilibrada, 

proporcionar o fenômeno da sustentabilidade como prática sociomaterial. É importante 

destacar que pode haver outras dimensões e práticas dentro da sustentabilidade, mas para 

efeitos deste estudo, serão consideradas inicialmente apenas estas dimensões. Mas como 

analisar a prática da sustentabilidade? Cavalcante e Bispo (2014, p. 99) fazem os seguintes 

esclarecimentos em relação à análise de uma prática:  

 

Para a análise da realização da prática, a qual seja a sustentabilidade, dois são os 

pressupostos nos quais nos baseamos: a) sua continuidade ao longo do tempo, ou 

seja, a prática é resultado de ações que ocorrem de forma repetida (Gherardi, 2006; 

Czarniawska, 2006; 2007); b) a significação e o reconhecimento social para que 

assim ela seja caracterizada no seu contexto de ação, a reprodução por uma 

coletividade e o modo como os elementos heterogêneos (humanos e não humanos) 

são organizados. (Gherardi, 2006; Schatzki, 2005).  
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Deste modo podemos também dizer que um dos pressupostos para a ocorrência da 

sustentabilidade enquanto prática é a sua perpetuação no tempo, ou seja, não há como “ser 

sustentável” dias sim, dias não. A sustentabilidade é corriqueira, contínua e cotidiana. Ela é 

mantida por meio de repetição ao longo do tempo, e isto traz a ideia da complexidade de uma 

gestão ideologizada na sustentabilidade. Os autores também salientam para a significação e o 

reconhecimento da prática da sustentabilidade, uma vez que ela se dá através da ação humana, 

organizada e compartilhada em dado contexto social. Isso faz com que conhecimento seja 

gerado socialmente e mantido através do compartilhamento, o que nos leva de volta à 

consideração inicial de que a sustentabilidade é uma prática cotidiana e perpetuada ao longo 

do tempo.  

Continuando com considerações a respeito da sustentabilidade, ao introduzir o uso das 

lentes da prática como forma de se estudar este determinado fenômeno, Cavalcante e Bispo 

(2014) dizem que: 

 

Assim, ao assumir as lentes das práticas sociais como referência para a compreensão 

da sustentabilidade, alguns aspectos epistemológicos devem ser considerados para a 

compreensão da reflexão aqui construída: a) uma posição antipositivista, racionalista 

e cognitivista; b) desapreço por dualidades como, por exemplo, sujeito-objeto, 

mente-corpo, agência-estrutura, humano e não humano, entre outras; c) valorização 

do senso comum como inspiração científica; d) assumir as práticas como 

aglutinadoras e fomentadoras de processos organizativos e organizações. 

(CAVALCANTE; BISPO, 2014, p. 82). 

 

 

Assumir as lentes das práticas para estudar qualquer fenômeno é, principalmente, 

assumir uma epistemologia distinta, que relaciona-se com uma visão de mundo em que não há 

dualismo, mas, sim, relações entre elementos distintos, que não se tem realidade prescrita e 

acabada, e que ela é determinada pelas práticas sociomateriais cotidianas. Sendo assim, os 

autores definem a sustentabilidade “como uma prática sociomaterial cotidiana, não 

prescritiva, que surge, perpetua e se modifica nas interações cotidianas entre humanos e não 

humanos” (CAVALCANTE; BISPO, 2014, p. 82). Assim, compreender a sustentabilidade como 

uma prática sociomaterial nos permite observá-la a partir de outros ângulos que não seja 

aquele focado apenas na agência humana. Nesse contexto, o material também desempenha um 

papel fundamental para a subsistência da prática. 

Pretendendo ampliar o conceito de sustentabilidade enquanto prática sociomaterial, 

irei acrescentar mais algumas observações em relação ao conceito. Anteriormente falei das 

cinco dimensões da sustentabilidade, mas além disso, temos o entendimento de que uma 

prática (qualquer que seja ela) está relacionada a uma ação, então a sustentabilidade como 
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prática é uma ação (cotidiana e não prescritiva) que implica em resultados. Deste modo, 

propõe-se a seguinte ampliação de conceito para definir a sustentabilidade enquanto prática 

sociomaterial: como uma ação cotidiana, não prescritiva, que surge, perpetua e se modifica 

nas interações cotidianas entre humanos e não humanos de maneira performativa, que possui 

como efeitos e/ou resultados ganhos equilibrados nas dimensões sociais, ambientais e 

econômicas, culturais e espaciais que culminam com o processo do desenvolvimento 

sustentável.  

Quando a sustentabilidade passa a ser estudada como uma prática sociomaterial, faz-se 

necessário entendê-la em sua forma mais natural, ou seja, quando ela está acontecendo. Por 

isso, identificar os aspectos materiais e sociais que formam o emaranhado que dão sentido e 

perpetuação à prática é fundamental. O ser humano precisa do meio ambiente (não humano) 

para realizar suas atividades diárias relacionadas à sustentabilidade, e o meio ambiente 

também necessita dos humanos para lhes conferir significado. O mesmo acontece com as 

outras demais dimensões, pois toda a prática da sustentabilidade é constituída no 

engendramento das relações entre o material e o social. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender como se dá a sustentabilidade 

como prática sociomaterial em um hotel, sendo considerada uma pesquisa de caráter 

qualitativo. De acordo com Merriam (2009), pesquisa qualitativa é aquela que terá o interesse 

em: primeiro, como as pessoas interpretam suas experiências; segundo, como elas constroem 

seus mundos; e terceiro, quais os significados elas atribuem às suas experiências. De maneira 

geral, a autora diz que o propósito da pesquisa qualitativa é compreender como as pessoas dão 

sentido às suas vidas e suas experiências.  

Nesta pesquisa, buscou-se a compreensão da sustentabilidade como prática 

sociomaterial na gestão de um hotel, por meio da observação das interações entre sujeitos 

humanos e não humanos (atores sociais) resultando na compreensão de uma realidade 

socialmente construída. Essa pesquisa pode ser classificada em relação ao seu objetivo geral 

como sendo de caráter exploratório, uma vez que busca maior aproximação com o problema a 

ser pesquisado ou torná-lo mais explícito (GIL, 2002). Ainda assim, pode ser considerada 

uma pesquisa descritiva, pois esta tem por objetivo essencial estudar as características que 

motivam determinado fenômeno, no caso deste estudo, caracterizar a sustentabilidade como 

prática sociomaterial.  

Esta pesquisa de cunho qualitativo possui como base a ontologia e epistemologia 

baseada na abordagem das práticas. Tal abordagem se configura como sendo 

paradigmaticamente enquadrada como pós-estruturalista e pós-humanista. De acordo com 

Gherardi (2015), a epistemologia da prática torna possível a articulação entre a dinâmica que 

ocorre em meio a tornar-se de uma prática como um modo socialmente sustentado da ação em 

um determinado contexto que é sociomaterial em que se desenvolve. E isso porque “a prática 

está situada entre o dado e o emergente como um elemento na ordenação sociomaterial” 

(GHERARDI, 2015, p. 18). Adotar a epistemologia das práticas como epistemologia na 

produção de conhecimento é considerar a prática como unidade de análise. Para Azevedo 

(2013), as práticas são consideradas o menor nível de análise social, isto é, a unidade social 

genérica primária.  

Ainda de acordo com Azevedo (2013), usar a abordagens das práticas necessita 

primeiramente de dois cuidados básicos. O primeiro é saber “o que se entende por prática”; e 

o segundo é “que papel a noção de prática tem nessa abordagem específica”. No presente 

trabalho, será adotada a definição de prática realizada por Gherardi (2006, p. 34), ou seja, 

como um “modo relativamente estável no tempo e socialmente reconhecido de ordenar 
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elementos heterogêneos em um conjunto coerente”. Já o papel exercido pela prática na 

concepção desta pesquisa é de que as práticas são as menores unidades de análise que 

representam as variadas formas de organização social humana, isto é, as organizações 

humanas se originam e se perpetuam em torno de e através do compartilhamento de práticas 

sociomateriais.  

A escolha do objeto deste estudo parte de inquietação pessoal do autor em relação à 

sustentabilidade e suas multifaces. Desde os primeiros momentos de contato com o ambiente 

acadêmico e com a pesquisa, ainda no segundo semestre do curso de graduação em 

Administração, no primeiro semestre de 2011, ocorreu a oportunidade de ter contato com a 

pesquisa em sustentabilidade, chegando a finalizar o curso com a apresentação de um trabalho 

na temática de educação para a sustentabilidade. Neste mesmo sentido, ao ingressar no 

mestrado e ao ter contato com uma nova abordagem teórica (Estudos Baseados em Prática) 

foi observada a oportunidade de enxergar o fenômeno pelo uso de novas lentes, uma vez que 

usar a abordagem EBP é tentar compreender uma dada realidade da maneira mais próxima 

possível do que de fato acontece. 

Como metodologia de investigação, neste estudo optou-se pelo uso do estudo de caso 

qualitativo, o que é justificado pelas seguintes razões: primeiro, por ser amplamente aceito 

como “um método de olhar a realidade social” (GODOY, 2006), haja vista que isso 

corresponde ao objetivo deste estudo, ou seja, analisar o fenômeno da sustentabilidade como 

prática em um contexto social de um hotel; segundo, por ter um campo de pesquisa delineado 

dentro do que Merriam (2009) chama de sistema delimitado; terceiro, por poder combinar 

variados tipos de técnicas de coleta de dados, podendo se utilizar de diferentes fontes de 

informação na busca da compreensão do fenômeno sustentabilidade.  

De acordo com Godoy (2006), são três os principais autores que tratam do estudo de 

caso qualitativo, sendo estes Sharan Merriam, Robert Yin e Robert Stake. Na presente 

pesquisa buscou-se seguir as orientações dadas por Merriam (2009) em relação aos 

procedimentos de aplicação da metodologia do estudo de caso. Merriam (2009) afirma que o 

estudo de caso possui três principais características, sendo elas: particularista; descritiva; e 

heurística. As características são descritas no quadro 5 a seguir. 
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Quadro 5 - Características de um Estudo de Caso Qualitativo 

Características Descrições 

Particularista 

“Significa que o estudo de caso foca em uma situação particular, evento, 

programa, ou fenômeno” (MERRIAM, 2009, p.43).  

 

“O estudo de caso deve estar centrado em uma situação ou evento particular 

cuja importância vem do que revela sobre o fenômeno objeto de investigação” 

(GODOY, 2006, p.121) 

Descritiva 

“Significa que o produto final do estudo de caso é uma rica, “densa” descrição 

do fenômeno sob estudo. Descrição densa é um termo da antropologia e 

significa descrição completa literal do incidente ou entidade que está sendo 

investigada” (MERRIAM, 2009, p.43). 

 

“Procedimentos descritivos estão presentes tanto na forma de obtenção dos 

dados (transcrição de entrevistas, anotações de campo, vários tipos de 

documentos) quanto no relatório de disseminação de resultados” (GODOY, 

2006, p.122). 

Heurística 

“Significa que o estudo de caso ilumina os leitores a entender o fenômeno sob 

estudo. Eles podem trazer sobre a descoberta de novos significados, estender 

ao leitor experiências, ou confiar o que conhecido” (MERRIAM, 2009, p.43). 

 

“É também característica do estudo de caso a heurística, auxiliando o 

pesquisador na compreensão da descoberta de novos significados para aquilo 

que está sendo estudado” (GODOY, 2006, p. 121). 

Fonte: Baseado em Merriam (2009) e Godoy (2006). 

Deste modo, é evidenciado que as características do estudo de caso corroboram com o 

alcance do objetivo deste trabalho. Primeiro, porque ele busca entender a particularidade da 

sustentabilidade enquanto prática em um contexto particular (a realidade de um hotel). 

Segundo, porque se faz necessária a descrição do fenômeno de ordem tão particular, uma vez 

que a compreensão se dá por meio da qualidade da descrição e da fidedignidade ao fenômeno 

real. E terceiro, pelo caráter heurístico na busca de novas descobertas e ressignificações.  

Na literatura de metodologia de estudo de caso é possível observar algumas definições 

de tipos de estudos de caso. Godoy (2006, p. 123) destaca que “uma investigação 

desenvolvida sob rótulo ‘estudo de caso’ pode ser elaborada de diferentes perspectivas, 

devendo o pesquisador estar atento para suas escolhas que precisam estar alinhadas ao 

problema de pesquisa que se pretende responder”. Sendo assim, utilizar o tipo correto de 

estudo de caso depende da compreensão de seu problema de pesquisa e da forma como ele 

será melhor acessado. Dentre os tipos de estudo de caso relatados por Godoy (2006) com base 

em Merriam (1988) são destacados três: descritivos, interpretativos e avaliativos. 

Merriam (1998) classifica os tipos de estudo de caso de acordo com a intenção geral 

de acordo com o objetivo do estudo. Neste sentido, ela afirma ser um estudo de caso 

descritivo “o que apresenta um relato detalhado do fenômeno estudado” (MERRIAM, 1998, 

p. 38). Godoy (2006, p. 124) complementa que um estudo de caso é descritivo “quando 

apresenta um relato detalhado de um fenômeno social que envolva, por exemplo, sua 
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configuração, estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento com outros 

fenômenos”. O estudo de caso interpretativo “também contém rica e densa descrição. Estes 

dados descritivos, contudo, são usados para desenvolver categorias conceituais, ou para 

ilustrar, suportar, ou mudar suposições teóricas mantidas a priori por coleta de dados” 

(MERRIAM, 1998, p. 38). Em relação aos estudos de caso interpretativos, Godoy (2006) 

salienta a necessidade que o pesquisador tem em adquirir muitas informações em diferentes 

fontes de dados. Já os estudos de caso avaliativos são, para Merriam (1998, p. 39), aqueles 

que “envolvem descrição, exploração e julgamento”. Para Godoy (2006), os estudos de caso 

avaliativos estão preocupados em realizar a geração cuidadosa de informações, obtidas de 

forma empírica e sistemática, e relacionam-se com a capacidade de julgar determinado 

fenômeno.  

Dentre as três classificações de intenção geral do estudo de caso realizados por 

Merriam (1998) e adotados por Godoy, considera-se que esta pesquisa é configurada como 

sendo um estudo de caso qualitativo interpretativo. A justificativa para tal afirmação é de que 

o fenômeno a ser estudado possui rica e densa descrição para que fosse possível por meio de 

interpretação da realidade a compreensão da sustentabilidade como prática sociomaterial no 

contexto do locus da pesquisa. Como destacado por Godoy (2006), a pesquisa de um estudo 

de caso qualitativo e interpretativo necessita de uma rica coleta de dados. Para isso, na 

sequência, serão introduzidas algumas técnicas de coletas de dados que foram tomadas na 

realização desta pesquisa.  

Como estratégia de coleta de dados foi usada a observação participante, que foi 

complementada com entrevistas. Todos os dados de observação foram registrados em diário 

de campo. Porém, como a abordagem teórica usada neste trabalho exige métodos de pesquisa 

refinados e com forte influência antropológica, isto é, o uso de técnicas etnográficas para 

coleta de dados em campo. A metodologia aqui empregada foi o estudo de caso qualitativo, e, 

como já exposto por Merriam (1998, 2009) e Godoy (2006), o estudo de caso qualitativo 

poderá ser etnográfico de acordo com os objetivos da pesquisa, as formas de acesso ao campo 

e a coleta de dados. O objetivo maior desta pesquisa é o de acessar a prática da 

sustentabilidade em um hotel, e para isso se fez necessário o empreendimento de técnicas 

etnográficas, com a finalidade de acessá-las de forma mais definitiva.  

Neste sentido, a primeira técnica utilizada foi o shadowing. Shadowing é uma forma 

de acessar as práticas sociais das pessoas por meio do “sombreamento”, isto é, perseguir as 

práticas desempenhadas pelas pessoas. Shadowing é bem recomendado nos estudos 

organizacionais devido à frequência e à rapidez com que as pessoas se deslocam de seus 
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lugares para outros nos seus ambientes de trabalho (CZARNIAWSKA, 2014; 

CZARNIAWSKA, 2008). A técnica do shadowing consiste em perseguir determinadas 

pessoas ou objeto ou prática com a finalidade de se perceber o que realmente ela faz, age ou é.  

Outra justificativa dada por Czarniawska (2014) para o uso do shadowing é a 

possibilidade de seguir não apenas as pessoas, mas também objetos. Para os objetivos deste 

trabalho isso foi de real relevância, uma vez que buscou-se caracterizar a sustentabilidade 

como prática sociomaterial. Deste modo, elementos materiais (ou não humanos) fizeram parte 

da textura organizacional que compõe a malha social que forma o hotel. O uso do shadowing 

permitiu perceber as “coisas” que compõem as práticas. “Gestão, aliás, acontece em espaços, 

em escritórios, salas de reunião, edifícios, durante as reuniões, com móveis, mesas, mesas e 

cadeiras, e com outros objetos que são os resultados das ações anteriores [...]” 

(NOORDEGRAAF, 2014). Noordegraaf (2014), se utilizando do exemplo gerencial, chega a 

afirmar que a gestão não é uma ação apenas textual e que pode ser capitada através de 

entrevistas, mas é uma ação corpórea e personificada nas práticas.  

O uso do shadowing também possibilitou um benefício ao pesquisador, de não cair no 

erro de apenas coletar dados que compõem o discurso concedido nas entrevistas. Conforme 

Noordegraaf (2014), quando se entrevista um gerente, por exemplo, se corre o risco de 

“aprisionamento gerencial” porque o discurso gerencial não é neutro. O shadowing foi 

importante para este estudo porque buscou-se por constatações reais da prática da 

sustentabilidade, e não apenas constatações discursivas, o que é fácil de encontrar no 

mainstream da sustentabilidade. Neste sentido, foi importante não apenas dizer, mas provar 

através de informações reais a existência da sustentabilidade.  Ainda uma relevância do uso 

do shadowing é que a técnica permitiu ao pesquisador ver com seus próprios olhos e dar 

sentido ao que vê (NOORDEGRAAF, 2014, p. 43). Como Cazarniawska (2008) esclarece, 

a técnica pode causar desconforto psicológico, mas isso implicará em fontes de insights.  

Em relação às técnicas de observação e shadowing, foi utilizado o diário de campo 

para realizar os registros das notas. Escrever relatórios de campo, porém, não é uma tarefa 

simples de transformar em palavras escritas as conversas ouvidas e as atividades presenciadas 

(EMERSON, FRETZ e SHAW, 2011), da mesma forma que não há uma forma natural e 

correta para escrever relatos de observações.  

Emerson, Fretz e Shaw (2011) apresentam quatro implicações interpretativa-

interacionista da etnografia para escrever notas de campo. A primeira é que o que é 

“observado em última análise e tratado como ‘dados’ ou ‘achados’ é inseparável do processo 

de observação”, isto é, as notas de campo farão parte da análise dos dados de sua observação, 
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isso porque a observação e a coleta de dados não são isentas da visão de mundo do 

pesquisador. A segunda consideração é em relação ao conteúdo da escrita das notas de campo, 

o qual o pesquisador deverá tomar cuidado e dar atenção especial para os interesses e 

significados atribuídos pelas pessoas estudadas. A terceira consideração se refere à 

contemporaneamente das escritas das notas de campo, pois elas servem de fundamento e 

também são fontes de recurso para uma escrita ampla de relatos mais coerentes com os 

fenômenos observados. Por fim, salienta-se que as notas de campo deverão conter 

detalhamentos dos processos interacionista e social que as pessoas estudadas desempenham 

em suas vidas e atividades diárias.  

A análise dos dados foi realizada de acordo com as abordagens teóricas que nortearam 

este estudo, em essência a Abordagem dos Estudos Baseados em Práticas através da Teoria da 

Sociomaterialidade. Ela se deu através do uso das notas de campo, das gravações das 

entrevistas. Nicolini (2009, p. 200) aponta que a “ITTD parte da premissa de que todas as 

pesquisas, entrevistas ou outros, necessariamente geram ‘dados’, cuja natureza não pode ser 

separada de seu processo de interpretação”. Sendo assim, os processos de análises seguiram 

os processos de coleta de dados, ocorrendo simultaneamente.  

Para melhor exemplificar a forma como foi realizada este estudo, apresenta-se a seguir 

a figura 1 que representa a realização do estudo de caso qualitativo com ampla coleta de 

dados por meio de observação participante. Com isso acredita-se que foi possível atingir o 

objetivo geral deste trabalho que é compreender como se dá a sustentabilidade como prática 

de um hotel que se declara sustentável em uma capital do nordeste brasileiro. 

Figura 1 - Esquema de execução do Estudo de Caso Qualitativo 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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A coleta dos dados seguiu um protocolo de pesquisa e foi iniciada pelas observações 

diretas. As observações tiveram início no dia 15 de agosto de 2016 e se estenderam até o 

início de dezembro do mesmo ano. Ao todo, foram contabilizadas aproximadamente 120 

horas de observação direta. As visitas aconteciam em horários alternados entre manhã e tarde 

e não seguiam regras de tempo de duração, tendo uma média por dia entre 3 horas e meia e 4 

horas. Em geral se contabilizou um registro de aproximadamente 85 horas de observação 

diretas no campo. Os dados das observações foram anotados em um bloco de notas de um 

aparelho de celular e depois transferidos para um documento do Microsoft Word 2010. Ao 

todo foram escritas 19 páginas de dados de observação, os quais serviram de embasamento 

para as constatações das práticas de sustentabilidade tidas pelo hotel. Além das notas de 

campo se fez uso de fotografias e gravações de conversas informais como fonte de dados. 

Após a habituação ao campo, as ações começaram a ficar mais claras e algumas 

práticas de sustentabilidade foram se desvelando. Conversas eram ouvidas, instruções aos 

funcionários eram feitas, pedidos a fornecedores eram realizados, telefonemas eram 

atendidos, pedidos eram entregues, conflitos resolvidos, e assim por diante, fazendo com que 

cada dia mais a compreensão da dinâmica do funcionamento do hotel ficasse mais clara. 

Em um segundo momento, após a habituação ao hotel, tudo parecia estar em seu 

lugar, não havendo mais estranhamento nem novidades. A impressão que se tinha era de que 

tudo já era conhecido. Foi aí então se resolveu diminuir as frequências de visitas ao hotel e se 

concentrar em interpretar os dados obtidos. A pausa foi realmente necessária. Quando 

afastado do campo, deu-se início às análises e foi possível perceber o que realmente estava 

faltando ser conhecido. Aproximadamente sete dias sem realizar visita ou ter contato direto 

algum com hotel, as visitas voltaram a acontecer. Realizar a pausa e retornar foi uma das 

melhores fontes de insights. Nesse meio tempo, algumas dinâmicas haviam mudado, como a 

reforma dos contêineres, que estava incompleta, por exemplo, havia iniciado.  

Desse modo, o aguçamento para percepção do que estava acontecendo ao redor do 

pesquisador voltou. Os primeiros dias após o retorno foram dias de muita escrita de notas de 

campo, seguindo, dessa forma, até a finalização da descrição estética do hotel com destaque 

para os não humanos que desempenhavam função na prática da sustentabilidade. Outras 

pausas foram necessárias até a conclusão da coleta de dados através das observações, em 

dezembro de 2016. A decisão de parar as visitas veio após se conseguir sistematizar os dados 

utilizados nas três primeiras partes da análise dos resultados, sendo considerados os dados 

coletados satisfatórios para atingir aos objetivos propostos. 
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O uso do shadowing possibilitou a formação dos setores das práticas de trabalho, 

assim como permitiu perceber as funções profissionais desempenhadas pelos atores sociais e a 

identificação dos não humanos presentes nessas práticas. A coleta dos dados por meio de 

observação direta foi de real importância para fugir do “aprisionamento” discursivo, 

principalmente quando se trata de sustentabilidade. Esse tipo de coleta também possibilitou o 

alcance do atingimento de um objetivo específico da pesquisa, que foi de comparar as práticas 

encontradas com a literatura sobre o tema.  

A segunda parte da coleta de dados aconteceu em dezembro de 2016 e abrangeu as 

entrevistas. Iniciadas sempre pelo pedido da descrição do dia a dia que os profissionais 

desempenham em seu ambiente de trabalho, em seguida, uma seção de questões compostas 

por apenas dez perguntas as quais tentavam averiguar quais as principais mudanças 

provocadas pela adoção da sustentabilidade assim como a relação com a sociomaterialidade e 

o entendimento que eles possuem sobre o que é ser sustentável (Roteiro de entrevista 

semiestruturado apresentado no apêndice A).  

Foram realizadas cinco entrevistas, sendo uma com a gestora, outras duas com 

recepcionistas e outras duas com funcionárias da cozinha, as entrevistas foram realizadas com 

pessoas apenas do gênero feminino, que é a maioria no hotel, das 5 entrevistas apenas duas 

delas cursam ensino superior. Todas as entrevistas foram transcritas integralmente para um 

documento do Office Word. Foi feita uma tentativa de realizar entrevista com um dos sócios 

proprietários do hotel, porém não se obteve sucesso, da mesma forma que funcionárias do 

serviço de quarto e dos serviços gerais não aceitaram. Nas várias tentativas com o sócio 

proprietário da unidade sempre havia indisponibilidade de tempo por parte do mesmo. Nos 

outros casos era perceptível timidez e resistência devido ao pouco grau de instrução.  

A realização da pesquisa seguiu um protocolo de procedimentos, com a finalidade de 

atingir seus objetivos e responder ao problema de pesquisa levantado. O quadro 6 abaixo 

apresenta o protocolo de pesquisa que foi seguido. 
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Quadro 6 Protocolo de Pesquisa 

Pergunta de 

pesquisa 
Objetivo Geral Objetivos Específicos 

Campo Temático 

de análise 
Investigação 

Como são as 

práticas de 

sustentabilidade 

de um hotel que se 

declara 

sustentáveis? 

 

Compreender como 

se dá a 

sustentabilidade 

como prática de um 

hotel que se declara 

sustentável em uma 

capital do nordeste 

brasileiro. 

i) Mapear os 

conjuntos de 

atividades que 

formam as práticas de 

sustentabilidade no 

hotel estudado; 

Caracterização e 

descrição estética do 

hotel; 

 

 

Observação 

direta; 

Shadowing; 

ii) Analisar as práticas 

de sustentabilidade 

oficialmente 

declaradas pelo hotel 

com as observadas no 

campo. 

Identificação das ações 

de sustentabilidade; 

 

Sociomaterialidade na 

gestão da 

sustentabilidade; 

 

 

Observação 

direta; 

Shadowing; 

Entrevistas; 

iii) Confrontar as 

práticas identificadas 

com a literatura sobre 

sustentabilidade e 

sustentabilidade na 

hotelaria; 

Reflexões sobre teoria, 

discurso e prática de 

sustentabilidade; 

Observação 

direta; 

Entrevistas; 

Revisão da 

literatura; 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Após o levantamento dos dados, o processo de análise se intensificou, uma vez que 

já havia sido iniciada a coleta dos dados. Esta se empenhou em identificar como se dá a 

prática da sustentabilidade no processo de gerenciamento de um hotel. A lente de estudo e 

interpretação para a sustentabilidade foi o da sociomaterialidade, por isso tentou-se 

compreender como é a relação entre atores sociais humanos e não humanos.  

A primeira parte da análise dos dados foi a realização da caracterização do hotel, 

fazendo uma descrição de sua proposta e apresentando dados coletados em seu site. Essa 

caracterização foi realizada de acordo com o que o hotel declara ser. Além da caracterização 

do hotel, com a primeira parte da análise dos dados foi possível realizar uma descrição 

estética do ambiente do hotel. Dessa vez, a fonte de dados foi por meio das observações 

diretas, e foi realizada a partir do ponto de vista do pesquisador. Essa etapa permitiu a 

caracterização do hotel enquanto um organizing. 

 A segunda parte da análise dos dados foi a realização da descrição das práticas 

autodeclaradas. Todas as fontes de dados foram coletadas em observações diretas. Até as 

práticas autodeclaradas foram coletadas por meio da anotação de suas formas de divulgação e 

comparadas com as práticas desempenhadas. A terceira parte de interpretação dos dados 

permitiu a interpretação da sustentabilidade como uma prática sociomaterial no processo de 

gestão. Foram utilizados dados de campo e entrevistas para poder realizar essa terceira etapa 

da análise dos dados. A quinta etapa de análise da pesquisa foi realizada por meio da 
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formação de setores de trabalho do hotel. Os setores foram estabelecidos por meio do uso dos 

dados de campo. 

 A última etapa de análise dos dados foi a realização da triangulação entre teoria, 

discurso e a prática da sustentabilidade no contexto do hotel. Para questão de análise, foram 

criadas cinco categorias com base nas observações de campo e confrontadas com a literatura 

apresentada na revisão teórica e que fazem considerações a respeito da sustentabilidade no 

setor hoteleiro. Os dados utilizados nessa última fase de análise foram as notas de campo e as 

entrevistas. As cinco categorias que puderam ser formadas foram: (1) utilização dos recursos 

naturais; (2) geração de experiência; (3) ação gerencial; (4) condições 

materiais/estruturais/arquitetônicas; e (5) relação com o desenvolvimento sustentável local. A 

próxima seção irá fazer a apresentação dos resultados da pesquisa.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Esta seção irá tratar da apresentação dos dados coletados por variadas formas de 

coleta, porém prioritariamente a partir das observações realizadas durante o período de 

observações de campo no hotel, que é a unidade de análise desta pesquisa. Além da 

observação direta, foram utilizadas como fonte de coleta de dados as conversas informais com 

os funcionários e hóspedes do hotel, e o uso de entrevistas com funcionários e gerência. As 

observações diretas no período de três meses possibilitaram uma melhor caracterização do 

hotel e suas práticas rotineiras de gestão, sendo possível realizar uma estruturação de 

informações e compreender de fato como a organização do hotel acontece, uma vez que 

considera-se as organizações ao modo como Schatzki (2005) as considera, ou seja, não como 

algo estático e acabado, mas algo em constante movimento e “acontecimento” ao logo do 

tempo.  

Dentre as possibilidades de caracterização do hotel, aos olhos de observador externo, 

mas inserido no campo das práticas do hotel, foi possível formular os principais setores 

constitutivos do hotel. Sendo assim, a unidade pesquisada é basicamente composta pela 

gerência da unidade, recepção, serviço de quarto e limpeza e a cozinha que trata da área de 

alimentos e bebidas. As observações elucidaram as expectativas de se encontrar algum setor 

de gerência que tratasse exclusivamente da sustentabilidade, pois, por se tratar de um hotel 

sustentável, era o que se esperava. A constatação da não existência desse setor específico 

possibilitou a identificação de indícios de que a gestão sustentável é integrada no corpo de 

gestão de todo hotel.  

Comumente se vê em organizações que se dedicam às causas da sustentabilidade a 

criação de um setor organizacional específico para tratamento das práticas sustentáveis, como 

por exemplo a adoção de sistema de gestão ambiental (SCHENINI; LEMOS; SILVA, 2012), 

o que pode ter duas faces, uma delas positiva e a outra negativa. O fato de se ter um setor 

específico de sustentabilidade é a garantia de que existem pessoas trabalhando para o 

cumprimento da proposta, porém isso pode deixar a sustentabilidade presente muito de forma 

prescritiva e estanque, pois será responsabilidade de apenas um setor. Já quando a 

sustentabilidade está apresentada de forma integrada há também seus fatores positivos e 

negativos. O que se tem de positivo é que uma vez a sustentabilidade sendo integrada, todos 

deverão estar envolvidos com a causa, porém o fator negativo é de que pode-se criar a ideia 

de que o que é responsabilidade de todos acaba não sendo responsabilidade de ninguém, e 
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com isso havendo um desapego e uma falta de comprometimento com os princípios da 

sustentabilidade.   

Sustentabilidade é um assunto complexo, muitas vezes sendo fonte de discussões e 

incompreensões, com suas diversas dimensões e modelos de sustentabilidade, a exemplo do 

modelo do triple bottom line, que tem a proposição de Silva e Mendes (2005) com cinco 

dimensões com a inserção do contexto cultural e espacial, ou ainda do modelo proposto por 

Sachs com oito dimensões, que além do ambiental, econômico e social (já tido como 

dimensões básicas da sustentabilidade) acrescenta as dimensões ecológica, cultural, territorial 

e política em esferas nacional e internacional. Vale destacar a importância dessas duas últimas 

dimensões da propositura de Silva e Mendes (2005) para a gestão sustentável em hotéis. 

De acordo com um modelo estabelecido pela Associação Nacional de Hotelaria, a 

valorização da cultura local, e o uso do espaço (geográfico) é um dos requisitos de avaliação 

para ser considerado no processo de avaliação da sustentabilidade (certificação) de um hotel. 

Porém, ainda hoje o que se vê é o grande interesse por parte dos gestores, em destacar as 

ações ambientais, muitas vezes confundindo ecologia com sustentabilidade. Não que não haja 

relação, pois a ecologia faz parte da sustentabilidade, porém ela é apenas uma parte associada 

a várias outras dimensões. 

Na sequência das análises serão tratados os pontos fortes e fracos da sustentabilidade 

como prática no hotel, possibilitando reflexões acerca da gestão sustentável, a formação do 

perfil de uma organização sustentável e como o desenvolver cotidiano das práticas são 

capazes de efetivar esse tipo de organização. A abordagem teórica que será utilizada será a 

sociomaterialidade, por considerar a sustentabilidade fruto da interação das ações humanas 

intencionadas com elementos materiais não intencionais, mas muito embora essenciais no 

desenvolvimento da sustentabilidade como prática.  

4.1 Caracterização do hotel 

 

A unidade de análise desta pesquisa é a prática da sustentabilidade, e como campo de 

pesquisa este trabalho teve um empreendimento hoteleiro. Tal empreendimento se declara 

como sendo um hotel sustentável. 

 

Vir a João Pessoa, é estar em total equilíbrio entre a cidade e a natureza, é estar em 

uma das capitais mais verdes do mundo. Preservar a natureza faz parte do nosso 

cotidiano, seja bem-vindo a filosofia do nosso hotel. Criamos uma experiência 

incrível próxima a natureza, aproveitamos os recursos que ela nos oferece e 

devolvemos respeito e reaproveitamento. (Declaração do hotel em seu site oficial, 

visitado em julho de 2016). 
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O empreendimento está localizado na capital do estado da Paraíba, em sua orla 

marítima, no bairro do Bessa, área nobre da cidade, pertencente as classes média e alta. O 

empreendimento possui apenas dez meses de funcionamento, iniciando suas atividades em 30 

de dezembro de 2015. Possui cerca de doze funcionários, dispõe de uma estrutura física de 38 

quartos e 58 leitos em funcionamento. Além dos serviços de hospedagem, o hotel conta com 

área de lazer para os hóspedes, contando com piscina e amplo espaço, que ainda pode servir 

de ambiente para realização de pequenas apresentações de artistas locais. Há espaço e também 

equipamentos esportivos, além de instrutores para a prática de esportes náuticos. O hotel 

possui uma parceria com outra organização de esportes marítimos, onde se tem os instrutores 

e os equipamentos que podem ser alugados por períodos de tempo por seus hóspedes ou o 

público em geral. Ainda possui uma ligação direta com o mar, uma vez que os “fundos” do 

hotel tem saída para a praia do Bessa. A praia do Bessa é caracterizada pela ausência de 

pavimentação a beira-mar, sendo possível a ligação direta de propriedades com a praia, como 

está demostrado na foto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Imagens do Google Maps (2016) 

 

A proposta do hotel é diferenciada a partir de sua estrutura, que é montada em sua 

maior parte por contêineres: “Criamos nossas acomodações em contêineres reaproveitados 

termicamente tratados e decorados com criatividade e conforto. Evitamos o desperdício e 

reaproveitamos toda a água da chuva que recebemos” (Declaração presente no site oficial do 

hotel, visitado em julho de 2016). Há também uma parte de alvenaria construída antes da 

instalação do hotel e aproveitada no novo projeto arquitetônico.  

Foto 1 - Localização do hotel na orla marítima do Bessa 



63 
 

O hotel faz parte de uma rede de hotéis fundada em 1989 na cidade de Garanhuns e 

está presente nas cidades pernambucanas de Caruaru, Toritama e Jaboatão dos Guararapes, 

nas cidades paraibanas de João Pessoa e Campina Grande e na cidade de Fortaleza no Estado 

do Ceará. As modalidades e distribuição de cidades está no quadro 7 a seguir: 

 

Quadro 7 Distribuição da rede de hotéis 

Rede de Hotel 

Tipo Cidade 

Premium 

João Pessoa 

Campina Grande 

Caruaru 

Toritama 

Confort 

João Pessoa 

Campina Grande 

Garanhuns 

 Jaboatão dos Guararapes 

 Fortaleza 

Sustentável João Pessoa 

                                         Fonte: Com base no site institucional (2017) 

Além de hotéis convencionais, formados pelas modalidades premium e confort, a rede 

conta com uma franquia deste tipo de estabelecimento que tem por base a sustentabilidade 

(embora o de João Pessoa seja o primeiro da rede, há em seu site o convite para interessados 

se tornarem franqueados). Na foto 2 é possível observar a fachada do hotel e ver sua estrutura 

montada por meio de contêineres.  

 

Foto 2 Fachada do hotel com destaque na estrutura de contêineres  

 
Fonte: Google (2016) 
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Em relação aos meios de hospedagem, o hotel oferece três opções: o contêiner 

individual, o contêiner coletivo ou compartilhado e os bangalôs, sendo que estes últimos estão 

na parte de alvenaria que pertencia à residência que antecedeu as instalações do hotel e que 

foi aproveitado na estrutura do projeto. Além dos bangalôs, a estrutura de alvenaria comporta 

a cozinha e o salão onde é servido o café da manhã. Na parte central do hotel é localizado um 

pequeno jardim que fica cercado pelos quartos, cozinha, salão e a recepção.  

A primeira visita ao hotel ocorreu no dia 26 de maio no período da manhã. A visita se 

estendeu por aproximadamente duas horas entre detalhamentos da pesquisa e apresentação do 

hotel. Nesse mesmo dia foi acertada a realização da pesquisa. A conversa foi realizada com a 

gerente do hotel e a mesma realizou a apresentação da estrutura física do local e relatou as 

motivações da adoção da sustentabilidade como uma prática cotidiana. Através do primeiro 

contato, já foi possível observar a existência das relações sociomateriais nas práticas 

cotidianas através do uso de elementos não humanos que possibilitam o agir de modo 

sustentável. Na próxima seção será feito um detalhamento e descrição estética do que é 

composto o hotel, principalmente os elementos não humanos que formam os setores e que 

desempenham papel importante na construção e execução de suas práticas assim como na 

formação de uma imagem.  

 

4.1.1 Descrição Estética do hotel 

Área externa – A chegada ao hotel se dá pelo espaço que também é usado como 

estacionamento. Este ambiente é considerado pequeno para a oferta de leitos, por isso além 

desse pequeno estacionamento o hotel mantém parceria com um restaurante do outro lado da 

avenida em que os seus hóspedes podem estacionar seus veículos quando não houver vagas 

no estacionamento próprio. Para isso é apenas necessária a apresentação de um cartão, 

denominado “voucher”.  

A fachada do hotel causa a impressão de ecológico (ver foto 3), pois possui uma 

parede “viva” com plantas, uma larga porta de vidro, que é a entrada principal, duas árvores 

grandes e frondosas que foram preservadas e fazem sombra na calçada de frente, e um 

pequeno jardim que é composto por gramado e palmeiras. Na lateral direita há uma porta de 

acesso para o interior do hotel, porém esse acesso é para serviços, e na lateral esquerda há 

outra porta, essa dando acesso à área de lazer e a guarderia de esportes náuticos, facilitando a 

fluxo de usuários do setor de esportes e que não são hóspedes. Ainda na fachada é possível 
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enxergar os contêineres que compõem o segundo e o terceiro piso. Na lateral direita se têm as 

janelas de vidros que pertencem ao salão/restaurante onde são servidos os cafés da manhã.  

Para ter acesso à entrada existe uma pequena escada de alguns poucos degraus e uma 

rampa que facilita a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção. É importante 

ressaltar que o hotel não pode ser considerado como um “hotel acessível”, pois há outras 

exigências para essa classificação que não são atendidos, principalmente no que se refere aos 

tipos de instalações, como, por exemplo, os equipamentos no banheiro e largura das portas. 

Esta afirmação é da gerente financeira, em um momento de apresentação do hotel para 

promotores de venda de um programa de pacotes de viagens e hospedagens.  

Ainda na frente do hotel se encontra instalado permanente um trailer que se 

caracteriza como um food truck. O restaurante é fruto de uma parceria com o hotel, onde são 

servidos jantares a partir das quintas-feiras e durante todo final de semana. O truck está 

localizado embaixo de uma das árvores e possui mesas e cadeiras. As mesas são feitas do 

reaproveitamento de carretel de madeira
2
, o que se alinha com alguns móveis que já estão 

presentes no interior do hotel e com peças de decoração em que se faz o uso de pallets.
3
 O 

reaproveitamento de materiais para a produção de móveis ou artigos de decoração é uma 

característica de quem busca formar uma imagem de sustentabilidade.   

 

Fonte: Autor (2016) 

                                                             
2
 objeto cilíndrico e com rebordos, de madeira, para enrolar fios de eletricidade ou cabeamentos de redes 

transmissoras de internet ou telefonia; 
3
 Estrado, geralmente de madeira, usado para empilhar e transportar materiais, que pode ser movimentado por 

uma empilhadeira.   

Foto 3 Área externa de frente do hotel 
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A segunda área externa do hotel fica aos fundos e dá acesso direto à praia. É composta 

pela área de uso comum e área de lazer. O acesso se dá pelo corredor dos apartamentos do 

primeiro piso e pelo corredor lateral da guarderia. A primeira parte é uma espécie de sala de 

TV – sua presença se justifica pela existência dos dois quartos estilo “albergue”, ou quartos 

coletivos. O ambiente possui, além da TV e o painel de suporte (que é feito através do 

reaproveitamento de um pallet), um grande sofá e dois outros puffs que são feitos também de 

pallets, assim como plantas decorativas e quadros na parede, pintados por artista local. O uso 

de artes e artesanato local é uma das características de um hotel com bases sustentáveis 

(FEITOSA; GÓMEZ, 2013).  

Seguindo a área do ambiente comum há uma varanda que possui algumas redes e 

cadeiras e algumas luminárias de palha. Na grande varanda se tem as portas dos bangalôs que 

são as hospedagens construídas em alvenaria e que são fruto do reaproveitamento da estrutura 

existente no local do hotel antes de sua construção. Nesse conjunto há um jardim e a piscina. 

O jardim é composto por um gramado e alguns coqueiros que são usados como sombrinhas 

pelos usuários da piscina. Ao final do terreno do hotel há um muro com metade da parede de 

vidro que é uma estratégia estética para aproximar o hotel mais ainda da praia, nesse muro há 

uma porta que dá acesso direto à praia. Ainda nesse ambiente, há uma pequena sala que é 

destinada à guarderia, onde há muitos equipamentos para práticas de esporte no mar, 

principalmente o kitesurf. Porém, ainda há a indicação de aulas de stand up, paramotor e 

parapente. Além de guarderia, há a locação de equipamentos de esporte náutico. 

Foto 4 Área externa dos fundos 

 

Fonte: Autor (2016) 



67 
 

 

A recepção – o espaço da recepção (ver foto 5) – é mais ou menos do tamanho de um 

contêiner, possuindo uma larga porta de vidro. Logo em frente à entrada, encontra-se um 

painel preso à parede, onde fica fixado um monitor de LED. Nesse monitor ficam passando 

em forma de slides contínuos informações em relação às ações de sustentabilidade do hotel. Já 

em frente ao painel são dispostas duas poltronas e uma mesa de apoio que servem para 

recepcionar os hóspedes enquanto esperam por algum atendimento ou por algum táxi, ou 

ainda por algum guia turístico.  

A estrutura da recepção é mixada entre aproveitamento das laterais dos contêineres 

que abrigam os apartamentos do primeiro piso, a construção em alvenaria, e as paredes de 

vidro. A recepção tem um ar condicionado que em todo o tempo de visitas ao hotel esteve 

desligado. A recepção é sempre bem iluminada e bem ventilada, com exceção da parte por 

trás do balcão que é necessário o uso de um ventilador comum. A parede de vidro é coberta 

por uma cortina que evita a grande exposição ao sol durante o período da manhã.  

Em frente à porta já se tem o corredor que leva aos quartos. Na lateral esquerda há 

uma espécie de aparador (mesa comprida, geralmente utilizada como peça de decoração e 

sempre posta junto a uma parede) e, neste aparador, existem alguns vasos com plantas 

ornamentais vivas e uma variedade de panfletos de estabelecimentos da região, que podem ser 

considerados como parceiros. Os panfletos são presos à mesa por pequenas pedras, o que 

demonstra a necessidade de se guardá-los da correnteza de ar que passa por toda recepção.  

No fundo, ao lado direito da recepção, há o balcão, ambiente de extrema importância 

para a gestão do hotel, pois nele ficam praticamente todas as informações do hotel. É onde há 

o direcionamento para as ações de todos os setores. O balcão é curto e compacto, com um 

caráter meio rústico. É interessante perceber como os elementos materiais não humanos são 

utilizados para transmitir mensagem e sentimentos. Cada detalhe da decoração da recepção 

traz um sentimento acolhedor e sustentável.  

Na parede da lateral direita do balcão encontram-se itens de decoração e a 

apresentação de alguns souvenires (chinelos e canecas que remetem a lembranças do hotel). O 

balcão é equipado por um computador, um telefone fixo, um codificador de cartões-chave e 

um frigobar (que serve para o condicionamento de comidas e bebidas dos hóspedes, e também 

para guardar bebidas que são vendidas, numa espécie de substituição ao serviço de quarto). 

Também há uma maquineta de cartão eletrônica, cujo papel é importante, uma vez que a 

maioria das hospedagens é paga de forma eletrônica. Há algum tempo (no início das 

observações), a maquineta apresentou problemas e resultou em algumas complicações no 
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pagamento, como, por exemplo, a geração de pagamento duplo. O uso maquineta gera a 

ausência de dinheiro em espécie o que muitas vezes dificulta a passagem de troco quando o 

pagamento é realizado em moeda.  

Sob a responsabilidade da recepção também fica um aparelho de celular com 

WhatsApp, que serve principalmente para comunicação interna entre hóspedes e recepção. O 

uso desse celular foi pensado para substituir o sistema de telefone interno, pois não há 

telefones nos apartamentos, e também facilita a prestação de serviços de quarto em relação ao 

fornecimento de bebidas, pois, como dito, não há frigobar nos apartamentos.  

A recepção é o principal meio de acesso entre os apartamentos e o salão do café da 

manhã.  Pela recepção também passam as camareiras e alguns fornecedores. Esse ambiente é 

o de principal fluxo, é claro que por se tratar de ser a entrada e saída de hóspedes, mas 

também pelo seu abrigo a algumas funções com papel bastante estratégico, principalmente no 

que diz respeito às funções de gestão. Na recepção estão abrigadas muitas informações, as 

quais direcionam outras atividades como, por exemplo, as da cozinha e da arrumação dos 

quartos. 

  

Fonte: Autor (2016) 

 

Café da Manhã - Durante o café da manhã, o ar condicionado fica ligado. Um som 

ambiente também é utilizado, tocando um forró de raiz. É interessante a valorização da 

cultura nordestina (foto 6). Isso faz parte da sustentabilidade, de acordo com uma dimensão 

propostas por Silva e Mendes (2005) a cultural, ao mesmo tempo em que é um aspecto 

estético do hotel, isto é, o uso da exploração de um sentido estético para transmitir uma 

mensagem e assim fazer com que seus hóspedes se sintam mais ainda no Nordeste.  

Foto 5 Recepção 
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A comida servida também é bastante regional, o que ressalta outro aspecto da 

sustentabilidade: a valorização da cultura, da culinária e do artesanato é uma prática bastante 

relevante quando se refere a práticas de sustentabilidade. Este é um dos requisitos nas normas 

de sustentabilidade em hotéis, definida pela Associação Brasileira de Hotelaria. Em conversas 

anteriores com a garçonete foi identificado que parte do cardápio é produzido na própria 

cozinha do hotel. No discurso da funcionária, percebe-se que esse é um aspecto da 

sustentabilidade, porque se evita o uso de produtos industrializados, usando apenas o 

“indispensável”.  Para alguns itens do café da manhã devem ser feitos o pedido na cozinha, 

como, por exemplo, as tapiocas que são feitas na hora e de acordo com a preferência do 

hóspede. A garçonete fica atendendo aos pedidos e retirando a louça usada deixada nas mesas. 

Sobre as mesas são dispostos açúcar (branco comum) em pequenos envelopes e também 

adoçante. Como artigo de decoração, algumas mesas possuem um pequeno vaso com um 

cacto.  Um jogo americano também fica sobre as mesas, feito de um material similar a couro, 

com a logo do hotel impressa. 

O ambiente é localização na lateral do hotel e a estrutura é feita em alvenaria, 

resultado do aproveitamento da estrutura que o terreno tinha antes da instalação do hotel. 

Possui duas portas, uma interna, que fica de encontro à cozinha e entre os contêineres e um 

jardim, e a outra fica do lado externa da rua, para dar acesso a visitantes que desejam apenas 

tomar café da manhã (é cobrado uma taxa de 20,00 reais, por pessoa para se servir no café da 

manhã).  

Duas das paredes são quase que completamente preenchidas por janelas de vidro. As 

duas portas também são de vidro. Dar-se a entender que o uso desse tipo de portas e janelas é 

para aproveitar a luz natural, porém, ainda assim, luzes são ligadas durante o café da manhã. 

As lâmpadas são de LED, o que resulta no menor consumo de energia elétrica. No salão são 

dispostas oito mesas com três cadeiras cada. Ao entrar pela porta interna (porta principal) ao 

lado esquerdo junto à porta e toda parede lateral é feita a apresentação do café da manhã. A 

apresentação é bem feita, e, assim, esteticamente os hóspedes são convidados a experimentar 

o delicioso café da manhã.  

As janelas são decoradas com cortinas coloridas e de tecido chita, assim como as 

toalhas que cobrem a bancada de apresentação das comidas. Nas paredes, quadros. Ao lado da 

porta um quadro que declara amor a João Pessoa. Em toda parede lateral esquerda há uma 

prateleira com artigos de decoração, como quadros, pequenas telas pintadas a mão, e vasos 

com algumas plantas. Ainda abaixo das prateleiras tem-se quatro quadros, que são como 
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caricaturas assinadas e emolduradas. Na parede direita, entre uma janela e a porta externa, há 

uma grande fotografia em preto e branco que é também emoldurada. 

 

Foto 6 Restaurante 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Quarto (foto 7) – os quartos em contêiner são estreitos, possuindo aproximadamente 

9m² de área, e equipados com uma cama de casal, um pequeno móvel para por roupas e 

utensílios dos hóspedes, um banheiro, um equipamento de ar-condicionado e uma TV. O piso 

dos quartos é de madeira e originalmente do contêiner. Recebem o tratamento de 

envernização e ficam com o aspectos de rústico. Os quartos em contêiner podem ter a opção 

com vista para o mar, ou vista lateral. Além da opção de quarto duplo, há a opção de quartos 

compartilhados, sendo dois desse tipo, localizados no térreo do hotel. Eles são equipados com 

quatro leitos cada um, e possuem quatro armários com a opção de fechadura. Por se tratar de 

quarto compartilhado, há a possibilidade de dividir o quarto com pessoas desconhecidas. 

Possuem ar-condicionado. Nesse tipo de quarto não há TV, porém os hóspedes podem usar a 

TV do ambiente comum, na área de lazer. Os quartos compartilhados contam com banheiro.  

A terceira opção de quarto são os chamados bangalôs. Esses são quartos maiores e 

espaçosos, resultado do aproveitamento da parte de alvenaria que antecedeu o hotel. Nos 

bangalôs tem-se ar-condicionado e TV instalada, uma cama de casal, móvel de guardar roupa 

e utensílios dos hóspedes e um banheiro. Também são oferecidos bangalôs com vista para o 
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mar e vista lateral. Os que possuem vista para o mar têm saída para a varanda que é espaço de 

uso comum.  

Foto 7 Quartos 

 

Fonte: Autor (2016) 

Após a caracterização do hotel foi possível formar a figura 2 que representa o hotel 

enquanto organizing, apresentando suas relações, setores e ações. O ambiente fronteiriço do 

hotel é determinado pela estrutura material que o hotel possui, na figura representado pelo 

circulo tracejado em verde. As setas em amarelo correspondem às ligações que o hotel 

mantêm externamente. No centro da figura estão localizadas as práticas cotidianas do hotel, o 

qual abriga as práticas de sustentabilidade. Na figura, estão representados na cor azul com 

circulo tracejado. O principal motivo para utilização dos tracejados é devido ao fato de se 

tratar de delimitações abertas, isto é, apesar de possuírem fronteiras, podem e, até certo ponto, 

estão misturados com outras ações ou setores. 
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Figura 2 Hotel como organizing 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A ideia de usar o organizing para interpretar o hotel surge para modificar o 

pensamento estático que é transmitido pelo termo organização. O organizing é processual, é 

inacabado e contínuo, se transforma e se perpetua, não se limita a fronteiras físicas, por isso o 

uso do tracejado na figura 2, trazendo a ideia de que há um fluxo contínuo de influenciar e ser 

influenciado por seu entorno (CZARNIAWSKA, 2013). Na compreensão de Schatzki (2001), 

as organizações são compostas por “conjunto de práticas e arranjos materiais” que por sua vez 

formam acontecimentos denominados de organizações. O autor não chega a usar o termo, 

porém, apresenta a ideia de processualidade. O caso do hotel pode ser entendido como um 

organizing devido ao fato de se perceber sua interação com demais organizações e participar 

de acontecimentos práticos cotidianamente fora de suas fronteiras materiais.  

 

4.2 As práticas de gerenciamento de um hotel autodeclarado sustentável 

 

Ao entrar no hotel, nos deparamos com um painel de LED fixado em uma estrutura 

de madeira que fica ligado de forma contínua. Na tela, são apresentadas algumas práticas de 

sustentabilidade que o hotel desenvolve. Essas práticas foram anotadas e listadas no quadro 8, 

que é exposto a seguir.  
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Quadro 8 Práticas de sustentabilidade autodeclaradas 

Ações Descrições 

Caminhadas A avenida em frente ao hotel é parcialmente fechada aos veículos das 5h às 8h da 

manhã. 

Iluminação Sistema de iluminação utilizando lâmpadas LED que consomem menos energia.  

Lixo  

 

Recolhemos diariamente o lixo da praia de frente ao hotel. 

Incentivamos a coleta seletiva do lixo com conscientização ambiental dos hospedes e 

visitantes 

Água 

Água captada da chuva é utilizada para a irrigação das plantas e lavagem das áreas 

sociais  

Plantas da flora nativa que consomem menos água foram plantadas ou preservadas. 

Bicicletas Aluguel de bicicletas para hóspedes incentiva a prática de esportes  

Calor 

A pintura dos contêineres com tinta refletiva na cor branca reflete a luz solar e 

absorve menos calor 

Vidros deixam passar a luz natural e filtram o colar dos raios solares 

Fonte: Notas de Campo (2017) 

A primeira prática se refere à caminhada, porém há certa falta de entendimento do 

pesquisador com relação ao envolvimento do hotel com a esse tipo de ação. O hotel informa 

que “a avenida em frente ao hotel é parcialmente fechada aos veículos das 5h às 8h da 

manhã”. A avenida em que o hotel é situado possui duas faixas de circulação de veículos, 

porém é uma via de mão-única, isto é, só há um sentido de fluxo de veículos, então no horário 

estabelecido apenas em uma faixa da avenida é permitida a circulação de veículos e a outra 

fica à disposição de pedestres para caminharem ou correrem, ou, ainda, pedalarem suas 

bicicletas. Mas a ação é da Prefeitura da cidade de João Pessoa, que faz esse tipo de 

intervenção em boa parte de suas vias próximas a orla marítima (no caso das praias de 

Tambaú e Manaíra, onde a avenida é a beira-mar, as ruas são totalmente interditadas e as rotas 

deslocadas para a rua subsequente). No caso do hotel, que está localizado no bairro do Bessa, 

por se tratar de uma avenida mais larga que as vias beira-mar, além de não se encontrar às 

margens da praia, é necessário apenas à interrupção de uma das faixas da via. A ação é 

totalmente desempenhada pela prefeitura através de seu órgão de trânsito e a relação do hotel 

é de apenas divulgar/informar a ação para seus hóspedes. Nesse caso, parece haver uma 

apropriação de uma prática da gestão pública por parte do hotel.  

A segunda prática de sustentabilidade que o hotel divulga é em relação à iluminação, 

ou seja, é uma ação estrutural e que independe da ação humana, pois ela acontece devido a 

utilização de um artefato não humano. Nesse sentido, podemos ver a relação sociomaterial da 

prática da sustentabilidade, uma vez que a estrutura é preparada para esse fim. O elemento 

não humano desempenha seu papel, no caso, as lâmpadas LED consomem menos energia. De 

acordo com Leonardi (2012), isso é o que pode ser chamado de agência não humana, ou seja, 
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apesar de não haver intenção por parte dos não humanos envolvidos, ele desempenha uma 

função desejada pelo o humano, cabendo aos seres humanos a parte de escolha desse material, 

que foi planejado e ordenado para esse fim, mas que é preciso desse tipo de artefato particular 

para que a intencionalidade humana seja alcançada. 

A terceira prática se refere ao tratamento dado ao lixo – primeiramente, é exposto à 

ação de coleta de lixo direto na praia, o que de fato é uma ação efetiva e totalmente 

desenvolvida pelo hotel. Em sua área de lazer, no espaço de uso comum, está depositada uma 

lixeira em formato de aquário de vidro transparente que é usada para por todo o lixo coletado 

diretamente na praia. Acima dessa lixeira há uma placa fixada trazendo algumas informações 

para os hóspedes, na tentativa de educa-los ambientalmente (ver foto 8). Essa ação, além de 

fazer a retirada concreta do lixo do ambiente natural da praia, também é uma forma de educar 

(apresentado assim, as dimensões social e política) os hóspedes se utilizando da transmissão 

de mensagem com o uso da lixeira transparente, mostrando que devem ter cuidado com o 

meio ambiente próximo ao hotel. Dentro do conceito da sustentabilidade que aqui está sendo 

empregado, uma das dimensões correspondentes é a ecológica. Nesse sentido, o hotel atende 

ao requisito de sustentabilidade proposto por Silva e Mendes (2005), salvaguardando o espaço 

praia e retirando de lá lixo.  

Nesse contexto, surge outra dimensão da sustentabilidade, que seria o espaço (SILVA; 

MENDES, 2005). A localização do hotel é privilegiada, e fica em uma das melhores praias da 

cidade. Desse modo a responsabilidade com o espaço praia é evidenciado. Muitas vezes 

aparece no discurso de seus funcionários palavras do tipo “vigilância” e “policiamento”, como 

sendo necessários para que nada de grave aconteça no espaço de pertencimento do hotel.  

Nessa prática, fica mais uma vez evidenciada a relação humana com os não humanos, 

portanto assim sendo uma prática sociomaterial. A relação dos humanos com o meio ambiente 

e ação de preservação pela coleta de lixo e de comunicação através da lixeira se configura 

como uma espécie de teia de uma rede social que compõe uma ação do hotel e esta está inter-

relacionada com as demais práticas da sustentabilidade, trazendo a ideia de textura 

organizacional estabelecida por Gherardi (2006), onde elementos humanos e materiais 

pertencem a um determinado contexto, e formam práticas que delimitam organizações.  

Outra ação referente ao lixo que é divulgada é a coleta seletiva do lixo. De fato, no 

ambiente comum da área de lazer há um conjunto de lixeiras destinadas à separação do lixo 

(ver foto 8). Porém, com a observação direta de campo o que se pode constatar é que todo o 

lixo gerado no hotel é depositado em lixeiras que ficam a frente do hotel e que são recolhidas 

pelo serviço de coleta de resíduos da própria prefeitura. Isto é, de nada adiante haver coleta 
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seletiva se no final a destinação é a mesma. A responsabilização ambiental vai além da 

separação devida do lixo gerado, sendo também a destinação um fator importante.  

Na tentativa de vislumbrar uma solução para a destinação correta do lixo, pode-se 

pensar no contato do hotel com alguma cooperativa de materiais recicláveis para que estes 

pudessem recolher os resíduos reaproveitáveis podendo gerar um impacto externo do hotel, 

ajudando uma cooperativa e promovendo uma ação social contínua para um grupo de 

trabalhadores, tal ação possibilitaria um maior envolvimento do hotel com as dimensões 

ecológica, social e política que por vezes são esquecidas no contexto das práticas do hotel.  

 

Foto 8 Lixeiras  

 

Fonte: Autor (2016) 

 

O uso da água também é uma prática autodeclarada. Nela, o hotel revela que faz uso 

do aproveitamento da água da chuva para limpeza das áreas comuns do hotel. O que foi 

constatado nas observações foi a existência de calhas para captação de águas da chuva, porém 

ainda não há uma forma de armazenamento desta água. Uma justificativa encontrada diz 

respeito a não conclusão da reforma e adaptação dos contêineres. A outra prática em relação 

ao uso da água é no jardim, que possui plantas que são ditas “nativas” e que consomem pouca 

água. Durante as observações, por várias vezes foi presenciado um dos funcionários regando a 

grama com o uso de mangueira e por longos períodos de tempo, devido às grandes áreas de 

jardins que o hotel possui em seus ambientes externos. A presença do verde natural das 

plantas e da grama é uma estratégia usada para deixar o ambiente mais natural e formar a 

imagem ecológica do hotel. O uso correto de recursos naturais é uma das principais 
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determinações para se considerar uma organização sustentável (BRANDÃO; BARBIERI; 

REYES JR. 2015; FEITOSA; GÓMEZ, 2013; OLIVEIRA et. al., 2016). 

O aluguel de bicicletas para hóspedes incentivando a prática de esportes é outra ação 

autodeclarada do hotel, mas, apesar disso, por meio das observações notou-se pouco uso desse 

serviço no hotel. Durante os três meses de observação, apenas foi presenciada uma única vez 

hóspedes se utilizando do serviço de aluguel de bicicletas, que foram trazidas de outra 

unidade da rede. Tal ação apresenta um envolvimento com as dimensões ecológicas, devido 

ao uso de bicicleta como meio de transporte ser uma opção sustentável com agressão ao meio 

ambiente quase nula, e também social, por se tratar de uma ação educativa, que resulta em 

melhorias da qualidade de vida das pessoas.  

A última prática declarada do hotel é em relação à prevenção do calor. A primeira 

ação é “a pintura dos contêineres com tinta refletiva na cor branca (que) reflete a luz solar e 

absorve menos calor”. De fato, as pinturas externas aos contêineres são de forma a favorecer o 

isolamento térmico dos mesmos e a parte externa do contêineres não recebe outro tipo de 

tratamento a não ser a pintura e a cobertura com telhado também de metal (ver foto 9 da 

lateral dos contêineres). Durante o período de observação foi possível ver como um contêiner 

é em seu estado bruto, antes da adaptação, o processo de reforma e a finalização dos 

contêineres em apartamentos de hospedagem. Isso se deu ao fato de o hotel não ter iniciado 

com 100% de suas instalações prontas pra funcionamento: estavam finalizados apenas os 

contêineres com quartos com vista para o mar, e todos do primeiro piso, as suítes e os dois 

quartos coletivos. A estrutura arquitetônica é um dos princípios da sustentabilidade na 

hotelaria (HAN; KIM, 2010; OLIVEIRA et. al., 2016). 

Foto 9 Visão externa dos contêineres 

 

Fonte: Autor (2016) 
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De acordo com o hotel, em relação ao calor o uso de vidro também é uma forma de 

sustentabilidade. “Vidros deixam passar a luz natural e filtram o colar dos raios solares”. De 

fato, há muitos ambientes com a presença de paredes de vidro (recepção, por exemplo) ou 

grandes janelas (restaurante e suítes vista mar). A luminosidade ambiente é bastante 

aproveitada com o uso das janelas e paredes de vidro. Na recepção, por exemplo, é totalmente 

dispensável o uso de qualquer tipo de iluminação artificial, até mesmo nos dias chuvosos e 

nublados. Nessa prática há duas dimensões presentes, a ecológica por se tratar do uso 

eficiente de recursos naturais e econômico por se tratar da redução de custos para o hotel. 

Ainda sobre a adaptação dos contêineres, foi possível observar três fases distintas da 

adaptação para transformar o “vão” em uma suíte confortável. Na foto 10 a seguir são 

apresentadas as três fases observadas. Na imagem 1 é possível ver o contêiner vago, sem 

divisórias. Os materiais presentes no interior do contêiner estavam sendo usados na reforma 

do outro contêiner ao lado. É possível perceber o teto e as paredes na forma natural, sem 

tratamento além da pintura. Na imagem 2, tem-se um apartamento em estado avançado de 

reforma, já com as paredes cobertas por uma camada de manta de fibra de vidro interna, e 

com a parede de gesso, assim como gesso no teto, e o inicio de algumas instalações elétricas e 

de móveis também. A imagem 3 se tem um apartamento finalizado e pronto para hospedar. O 

processo de reforma é um pouco lento devido às necessidades de adaptação. Em conversa 

informal com um dos trabalhadores da reforma ele relata que as instalações hidráulicas de um 

contêiner é mais demorada do que em um quarto convencional, devido à necessidade de serrar 

o metal pra pode fazer as passagens do encanamento. Mas a montagem e finalização em geral 

são bem mais rápidas do que a construção em alvenaria, sendo relatado pela gerência os 

ganhos de custo com uso desse tipo de construção, além também da facilidade para reparos. 

Sendo assim, a reforma de um contêiner obedece a critérios de redução de uso de recursos 

naturais, na construção e instalação das suítes (BRANDÃO; BARBIERI; REYES JR. 2015; 

FEITOSA; GÓMEZ, 2013; OLIVEIRA et. al., 2016), assim como também possibilita o 

atendimento a um critério econômico já que há redução nos custos da reforma. 
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Foto 10 Etapas de reforma de um contêiner  

 

Fonte: Autor (2016) 

4.3 Sustentabilidade como prática sociomaterial na gestão do hotel 

 

Com o decorrer das observações, foi possível iniciar um mapeamento do que se 

configura a gestão sustentável de um hotel a partir da visão da sociomaterialidade. Isso foi 

possível devido à suposição que se assume de que toda ação social é social e material ao 

mesmo tempo (ORLIKOWSKI, 2007; LEONARDI, 2012). No contexto do hotel, a gestão é 

uma prática cotidiana não prescritiva que acontece ininterruptamente e sustenta o hotel 

enquanto organização. A gestão é considerada uma prática social porque está inserida em um 

contexto social e depende das ações humanas para sua existência. Seguindo a linha 

determinada por Orlikowski (2007) de que toda prática social é também material, infere-se 

que a prática de gestão de um hotel assim também o é. Continuando na mesma linha de 

raciocínio, também considera-se a sustentabilidade uma prática sociomaterial de acordo com 

Cavalcante e Bispo (2014) que acontece cotidianamente e de forma não prescritiva pode-se 

dizer que a sustentabilidade é também social e material. Realizando a união entre essas duas 

práticas, surge uma terceira prática, que seria a gestão da sustentabilidade, que por sua vez 

também é cotidiana e não prescritiva, e possui também seus aspectos sociais e materiais, 

sendo, portanto, uma prática sociomaterial. A figura a seguir representa graficamente o que se 

entendeu por esse conjunto de práticas de gestão, de sustentabilidade e de gestão da 

sustentabilidade.  
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Figura 3 Gestão da sustentabilidade como prática social e material 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Seguido a abordagem teórica e comparando com o que foi encontrado em campo é 

possível constatar a veracidade teórica uma vez que no discurso dos entrevistados foi possível 

identificar destaque na “ação” dos não humanos para que fosse possível a ocorrência da 

sustentabilidade. Um breve exemplo está na fala da gestora do hotel, que ao ser perguntada 

sobre “se a adoção da sustentabilidade possibilitou a criação de novos serviços ou a agregação 

de novas características aos serviços existentes em um hotel comum” ela destaca a ação 

externa do hotel em recolher lixo na praia e se utiliza de artefatos materiais para tornar a ação 

visível: 

“Sim, sim de toda forma, principalmente na questão de agregar. Por exemplo, os 

serviços gerais além de fazer a limpeza interna do hotel também faz a limpeza 

externa, na parte da praia, eles recolhem o lixo encontrado na praia e depositam 

numa lixeirinha de vidro que a gente tem” (ENTREVISTA 1, 2016). 

 

O destaque material fica por conta da lixeirinha de vidro existente na área comum de 

lazer que o hotel possui. Analisando a fundo essa ação, ela se configura como sendo uma ação 

mercadológica uma vez que o artefato não humano, “lixeirinha de vidro”, presente na fala da 

gestora está exposto com a finalidade de agregar valor para o cliente, isto é, uma ação 

gerencial, possibilitado pela presença de um artefato não humano que “revela” a prática oculta 

que poderia ser “invisível” aos olhos de quem se hospeda no hotel. Além dessa ação clara, a 
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gerente destaca “o uso de material de limpeza biodegradável, na cozinha fazer 

reaproveitamento, e na recepção todo o papel usado é reciclado” (ENTREVISTA 1, 2016).   

Além da fala da gestora do hotel, alguns funcionários também compactuam da ideia de 

que a gestão sustentável é sociomaterial por destacarem que a sustentabilidade presente no 

hotel é fruto da presença de não humanos. No trecho apresentado a seguir é possível perceber 

presença de não humanos do tipo “plaquinhas” que moldam o comportamento dos hóspedes 

no intuito de educar em relação ao uso de alguns recursos naturais do tipo água e energia:  

“A gente aqui, tanto aqui como no quarto, tem várias plaquinhas, em relação à 

economia de água em relação à economia de luz, sempre lembrando a ele que ao sair 

desligar tanto as lâmpadas quanto o ar condicionado, mesmo sendo em contêiner, 

como ele é revestido com material que mantem a temperatura ambiente então não é 

necessário o hóspede sair e deixar o ar condicionado ligado” (ENTREVISTA 2, 

2016).  

 

Em outro trecho de outra entrevista é possível ver a importância da utilização de 

contêineres para o desenvolvimento da sustentabilidade. Ao ser perguntada sobre o que 

possibilita caracterizar o hotel como sendo sustentável, a entrevistada 3 afirma: “Acho que a 

estrutura em si do hotel né? Em ser sustentável” (ENTREVISTA 3). Desse modo, não há 

como negar que para que a sustentabilidade aconteça no hotel é primordial a existência de 

alguns não humanos exercendo seu papel, ora tendo o papel de informar e educar (uso de 

placas informativas e lixeiras) ora exercendo o papel de acomodar (os próprios contêineres) 

que é possível sem que haja degradação ambiental e poluição. Essa parte de análise nos leva a 

identificar a relação com as definições de semiótica e simetria entre humanos e não humanos. 

Para ele, “semiótica nos ensina como pensar simetricamente sobre agentes humanos e não 

humanos” (PICKERING, 1993, p. 563), além de “impor uma simetria exata entre os reinos 

humanos e materiais” (PICKERING, 1993, p. 565). E isso nos leva a pensar sobre a ação que 

os não humanos apresentam no sentido de promover a sustentabilidade no hotel.  

Ao serem indagados se existe a possibilidade de haver sustentabilidade sem a estrutura 

do hotel não há um consenso por parte dos entrevistados. Na entrevista 1, há o 

reconhecimento da possibilidade de haver, sim, porém de forma mais frágil devido às 

pequenas ações que são tomadas. Observe no trecho que segue:  

Numa estrutura convencional. Eu acho que seria possível, mas acho que não 

honraria tanto a ideia, porque eu posso implantar a ideia, como eu tô te falando, se 

fosse uma estrutura convencional eu poderia implantar a ideia, sem problema algum, 

é lavagem a seco... podia fazer o cuidado com a praia como a gente sempre faz, só 

que eu acho que seria uma forma de pedir desculpa a natureza e não uma forma de 

preservar, porque você estaria degradando para construir e depois estaria tomando 

medidas pequenas (ENTREVISTA 1, 2016). 
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A ideia trazida no trecho acima vai ao encontro da dimensão ambiental da 

sustentabilidade e da necessidade de preservação dos recursos naturais desde a construção do 

hotel (BRANDÃO; BARBIERI; REYES JR. 2015; FEITOSA; GÓMEZ, 2013; OLIVEIRA 

et. al., 2016). Não fica evidenciada, porém, a dependência da estrutura material para o 

desempenho de ações sustentáveis. Em uma segunda entrevista há outro pensamento: o 

reconhecimento das práticas, por menores que sejam, são bastante valorizadas, além de que se 

deixa claro que a estrutura material não garante a ocorrência da sustentabilidade por si, mas 

que são necessárias as práticas cotidianas para que assim ocorra a sustentabilidade. Vejamos 

no trecho a seguir:  

Não, porque não adiante só em si o alicerce do hotel ser sustentável e ele não ter 

práticas sustentáveis, de qualquer forma iria tirar exatamente o brilho, o foco dele 

que seria a sustentabilidade, não basta só ter o contêiner ser só a matéria em si e não 

ter as práticas (ENTREVISTA 2, 2016). 

Sendo assim, a gestão da sustentabilidade de um hotel só é possível devido às práticas 

de gestão serem fruto tanto de ações sociais quando de ações materiais, formando um 

emaranhado de práticas intermediadas por atores humanos e não humanos. Pode-se assim 

dizer que humanos e materiais são importantes para as composições das práticas, mas um 

elemento que irá distinguir um do outro é a intencionalidade que os humanos exercem por trás 

de suas ações (PICKERING, 1993). 

 

4.4 Identificando práticas de sustentabilidade  

 

A pesquisa possibilitou a identificação das práticas que compõem a sustentabilidade 

existente no hotel. Apesar de se ter constatado uma fragilidade no que se refere às práticas em 

si do hotel, ainda assim pode-se considerar o hotel com um envolvimento e ações 

diferenciadas de acordo com a sua postura em relação à sustentabilidade. De certo modo há 

uma consciência em relação à fragilidade de suas ações, como pode ser visualizado em uma 

das entrevistas no trecho a seguir: 

“[...] porque as medidas por mais que a gente tome são medidas pequenas, não são 

grandes medidas, seriam medidas pequenas que não estariam com relação ao que a 

gente teria feito com o terreno, porque querendo ou não construção de 38 quartos em 

alvenaria, mas em contêineres é bem menor, é bem mais rápida e é bem menos 

prejudicial” (ENTREVISTA 1, 2016). 

É evidenciado que as medidas tomadas no dia a dia são pequenas frente à 

complexidade da sustentabilidade, porém há um destaque para a forma de construção que o 



82 
 

hotel possui. Neste sentido, mais uma vez visualiza-se a referência ao campo material que 

compõe a prática da sustentabilidade do hotel.   

Durante a realização da pesquisa foi possível fazer um levantamento das principais 

atividades cotidianas que compõem o hotel enquanto organização. As observações puderam 

constatar a existência de quatro setores de ações especificas e finalidades distintas abrigadas 

em uma estrutura material e mantidas por meio da interação de humanos e não humanos, 

conforme Gherardi (2006) afirma que as práticas são resultado das interações de humanos 

com não humanos. Além da constatação dessas interações é possível também enxergar as 

relações das diferentes práticas que compõem o hotel, uma vez que o abrigo material é o 

mesmo para todas as práticas e a interação entre umas e outras é possibilitada, fazendo isso 

com que haja um emaranhado de práticas e constituam o que Schatizki (2001) chama de 

malha de práticas. 

Dentre as práticas observadas foi possível agrupar quatro setores, sendo estes o setor 

de alimentação, de manutenção e limpeza, de serviços de quarto e o setor de recepção e de 

gestão da informação. Como já mencionado, esses diferentes setores são compostos por 

práticas que possibilitaram a sua categorização em setores, e que permitiram também que 

essas práticas se intercambiem e unam setores e também os separem. Veja a figura 4:  

 

Figura 4 Setores de práticas cotidianas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Na figura 4, é possível visualizar a estrutura material como elemento de abrigo e 

fronteiriço que determina o hotel enquanto uma organização (representado pelo circulo 

pracejado em verde). As práticas setoriais estão inseridas nos círculos menores de tracejado 

azul. Elas se interceptam muitas vezes e mantém relações estreitas. Na figura ainda se tem a 

ideia de organizing. Os setores aqui definidos são agrupados devido à finalidade de suas 

práticas, mas que não são isoladas e rigidamente definidas, por isso o uso de tracejados, com o 

objetivo de transmitir a impressão de movimento e continuidade presentes no conceito de 

organizing (CZARNIAWSKA, 2013). Fora do círculo maior e com indicações aos círculos 

menores temos o apontamento de algumas das práticas cotidianas de cada setor. Na sequência 

tentaremos apontar as práticas de sustentabilidade dos setores e suas controversas.   

Setor de recepção e gestão de informações. De acordo com o que foi observado, esse 

é o coração do hotel. Todas as informações ficam armazenadas nesse setor ou passam por ele. 

Na recepção também, além de ter um fluxo contínuo de entradas e saídas, obviamente por ser 

a entrada principal do hotel. Na recepção são realizados check-in e check-out dos hóspedes. 

Devido a essa função, o fluxo de informações é constante. Na recepção se tem informações 

importantes, tais como o número de hóspedes que o hotel possui diariamente, as reservas, a 

disponibilidade de apartamentos vagos, além de auxiliar nas listagens de compras de material 

de expediente.  

A gestão das informações deste setor é possível graça ao auxílio do uso de um sistema 

computacional que registra as entradas e saídas, além das reservas a serem confirmadas. Mais 

uma vez estamos diante de uma questão sociomaterial: o uso do sistema depende do uso de 

computador e de uma rede de elementos não humanos essenciais, tais como energia e internet. 

De acordo com Orlikowski (2007) essas são as chamadas relações sócio-técnicas. O nome do 

sistema é Visual Hotel Special. É o mesmo para toda a rede (NOTAS DE CAMPO, 

OUTUBRO DE 2016). Além do sistema próprio do hotel, há a possibilidade de utilização do 

booking, um web site que é especializado na reserva de meios de hospedagens em todo o 

mundo. As reservas são feitas normalmente através do referido site e por meio da central 

telefônica de reservas da rede de hotel no qual está inserido. Falhas no sistema geram 

impactos no gerenciamento.  

Em algumas ocasiões foi possível presenciar algumas reclamações sobre o sistema: 

“eu tento fazer as coisas, mas o sistema não ajuda” (NOTAS DE CAMPO, OUTUBRO DE 

2016). Em outro momento, uma das recepcionistas reclama da atualização do sistema que não 

possibilitava a impressão de informações “É horrível ficar sem impressora, não por falta de 

tinta ou papel, mas por falhas do sistema” (NOTAS DE CAMPO, OUTUBRO DE 2016). 
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Alguns setores dependem de informações fornecidas pelo sistema, por exemplo, a listagem 

dos quartos a serem arrumados e a preparação do café da manhã que é elaborado em um dia 

anterior por meio da previsão de reservas.  

Na recepção ainda são recebidos alguns materiais de expediente e é realizada a 

checagem de listas de compras do gênero alimentício. Devido à filosofia do hotel, a recepção 

ainda agrega o serviço de quarto, isto é, a entrega e armazenamento de bebidas ou alimentos 

devido a ausência de frigobar nos quartos. A presença do elemento não humano frigobar na 

recepção não é comum em todos os hotéis, muito menos a ausência desses nos quartos, então 

uma ação sustentável é empreendida devido à existência ou não de um elemento não humano. 

Sendo assim, o frigobar desempenha uma função sociomaterial para a realização de uma 

prática de sustentabilidade.  

Não há evidências percebidas pelo pesquisador sobre o real motivo da inexistência de 

equipamentos de refrigeração nos quartos, se é por motivo de economia de energia ou se é por 

motivo de aderência à sustentabilidade em si. Por uma razão ou outra, o fato é que há ganhos 

de sustentabilidade com isso, uma vez que a redução do consumo de energia não só impacta 

financeiramente, mas também reduz os impactos causados pela ação de funcionamento do 

hotel.  

Foto 11 Visão da recepção 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Setor de Alimentação. Esse setor é caracterizado principalmente pela cozinha do 

hotel, nela são preparados os gêneros alimentícios servidos no café da manhã incluso nas 

diárias. O setor de alimentação é composto por quatro funcionárias, sendo duas cozinheiras e 

duas garçonetes. As principais atividades que esse setor é responsável é o armazenamento de 

alimentos e bebidas e preparação dos alimentos a serem servidos. Durante o tempo de 

observação e através das conversas informais foi possível constatar que a maior parte do que é 

servido no hotel é produzido em sua própria cozinha. Não há a compra de comidas prontas, 

mas, sim, de ingredientes usados na preparação.  

Nas conversar informais foi possível perceber que há uma preocupação com o que se é 

servido. No discurso da garçonete é evidente que há um comprometimento em tentar servir 

comidas saudáveis para os hóspedes. Em muitas das visitas o pesquisador foi convidado a 

tomar café da manhã. Em um dos primeiros cafés, em um pequeno diálogo com a garçonete, 

ao apresentar um cardápio ela disse: “tudo é feito aqui, apenas alguns produtos são 

industrializados. Por causa da proposta do hotel se evita o máximo de industrializados” 

(NOTAS DE CAMPO, AGOSTO DE 2016). De fato há a presença de poucos industrializados 

e também uma boa apresentação da culinária local. Esse é um dos parâmetros de avaliação de 

um hotel sustentável: valorização da cultura local. Dessa forma, pode-se dizer que a culinária 

é uma expressão cultural de um povo. Oliveira et. al., (2016, p. 195) afirma que as empresas 

hoteleiras trabalham na vertente da sustentabilidade “possui claras intenções em conservar e 

manter o meio que se insere, seja ele natural, cultural e/ou material”. Assim, pode-se ver que  

a tentativa de se preservar a culinária local é uma dessas intenções. 

Além das comidas típicas do nordeste, o hotel também usa em seu salão do café da 

manhã alguns artefatos culturais, tais como expressões artísticas do artesanato local (ver foto 

12), assim como a apresentação de músicas ao som ambiente do mais tradicional forró, que 

além de serem uma dimensão estética do hotel é também sociomaterial (artefatos culturais) e 

ainda está na literatura sobre sustentabilidade na hotelaria. Nas conversas informais ainda foi 

questionado sobre a mobília do salão, se ela havia sido escolhido por algum motivo especial, 

como, por exemplo, a origem da madeira, porém a resposta foi negativa.  
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Foto 12 Apresentação do café da manhã 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Durante um bom período as observações ocorreram no restaurante do hotel. O café da 

manhã é servido entre as 7:00 horas até as 10:00 horas nos dias de semana e estendido até as 

11:00 horas nos finais de semana. Algo observado e que causava um pouco de inquietude 

foram as sobras do café da manhã. Em conversas informais com uma das garçonetes foi 

desvendado o destino das sobras:  

Em conversa com a cozinheira perguntei sobre as sobras de comida do café da 

manhã. Alguns alimentos são descartados, como por exemplo, o ovo que não pode 

ser guardado ou “distribuído” para os funcionários. Mas sobras de frutas, pães, bolos 

podem ser guardados de um dia para o outro, o bolo é servido com outra 

apresentação, em forma de fatias e caldas. Se o bolo passar de mais de um dia, ele 

será consumido pelos funcionários. (NOTAS DE CAMPO, SETEMBRO DE 2016). 

 

Foi percebido um comprometimento de não desperdiçar comida, ao fundo é possível 

visualizar uma propensão para a dimensão econômica, haja vista que o não desperdício é uma 

forma de consumir menos. A preocupação com o planejamento do cardápio que acontece 

todos os dias após se encerrar o horário de servir, e a boa armazenagem das sobras que 

poderão ser consumidas no dia seguinte são provas claras. A atitude vai também em direção 

da sustentabilidade, uma vez que o comprometimento de não haver desperdício é uma prova 

disto.    

Um problema identificado em relação ao setor de alimentação é em relação aos 

fornecedores (a questão de fornecedores se repete em outros setores). Como o hotel faz parte 

de uma rede, suas opções de fornecedores seguem as regras da rede, o que impossibilita o 

hotel de fazer a seleção de fornecedores também sustentáveis. Na entrevista, em uma das 

perguntas correspondente às diferenças dos fornecedores em relação à filosofia do hotel, uma 

das respostas foi a seguinte:  
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Sim, sim a gente faz mais a escolha por fornecedores da rede X e não vou dizer que 

não é nem tanto por questões financeiras, mas sim por questões de cadastro, porque 

todo... a maioria dos fornecedores tem o limite de tempo para serem cadastrados, 

então como o hotel tem pouco tempo, menos de uma ano a gente tenta pegar dos 

outros hotéis alguns fornecedores que eles já utilizam por que são conhecidos são da 

rede e tudo mais. Mas assim pra incorporar aqui no hotel são... por mais que sejam 

conhecidos, são.... a gente sempre tenta mesclar algo que não seja diretamente que 

degrade alguma coisa, por exemplo a polpa de fruta pede ao fornecedor maior, mas a 

gente pede também a um rapaz que trabalha no município do Conde que ele tem 

uma fazendo e que produz poupas de frutas sem nenhum aditivo químico nem nada, 

é uma microempresa. (ENTREVISTA 1, 2016).  

 

Na fala da respondente aparece claramente as justificativas de seguir os fornecedores 

da rede. Porém há uma consciência de que há outras opções mais sustentáveis, como é o caso 

do uso do fornecedor do município do Conde, que trabalha com produto natural de origem 

orgânica e que se trata de uma microempresa. O desenvolvimento de uma empresa sustentável 

requer uma boa relação com outras empresas. O hotel, ao se tornar cliente de pequenos 

empreendimentos, está se envolvendo com demais setores econômicos da sociedade e está 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social local. Seguindo as dimensões da 

sustentabilidade de acordo com Silva e Mendes (2005), a dimensão social é mais fragilizada 

frente às ações do hotel. Alguns apontamentos podem oferecer melhorias nesse sentido de 

ação.  

Setor de manutenção e limpeza. A manutenção e a limpeza das instalações do hotel é 

realizada por apenas um funcionário. Em tarefas maiores como, por exemplo, a pintura, é 

disponibilizada uma equipe que trabalha na manutenção de outros hotéis da rede. Porém, em 

seu dia a dia o hotel conta com um funcionário que cuida da limpeza diária da área comum do 

hotel, da limpeza das portas e paredes de vidro, é responsável por regar a grama e cuidar das 

plantas,  além de fazer a aspiração da piscina, fazer o recolhimento do lixo dentre outras 

coisas. 

Esse setor é de bastante significado para o hotel e para a formação de uma boa 

imagem. Porém, algumas atividades apresentam incompatibilidade com a filosofia do hotel. 

No quesito limpeza o hotel consegue realizar o acompanhamento da proposta, uma vez que a 

higienização da parte de uso comum do hotel é feita com o uso de produtos de limpeza que 

não exige o grande uso de água, isto é, um tipo de limpeza a seco em que não há o desperdício 

de água. Encaixa-se aqui, mais uma vez, as recomendações sobre o uso de recursos naturais 

pelo hotel, nesse sentido nesse setor é possível encontrar o alinhamento com as dimensões 

econômicas e ecológicas da sustentabilidade, haja vista que há a redução de uso de recursos 

naturais ao passo que se economiza financeiramente (BRANDÃO; BARBIERI; REYES JR. 

2015; FEITOSA; GÓMEZ, 2013; OLIVEIRA et. al., 2016). 
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Porém, alguns problemas foram encontrados nesse setor. O primeiro deles diz respeito 

à prática de regar a grama e demais plantas do hotel. Ocorre o uso de mangueira por períodos 

prolongados, assim como o uso excessivo de água da torneira. Apesar de ser uma prática 

autodeclarada, não há um reservatório próprio para o reaproveitamento de água da chuva, 

apesar de existir as calhas de captação. Não ficou claro se devido ao fato do hotel funcionar 

sem estar completamente de acordo com seu projeto, ou se por falta de espaço para a 

construção do reservatório. A ausência de um elemento não humano impossibilita uma prática 

sustentável, isto é, a inexistência do reservatório de armazenagem de água da chuva 

inviabiliza a prática sustentável de regar gramas de plantas, fazendo com que um recurso 

natural seja utilizado de forma não sustentável, essas observações possibilitaram o encontro 

de incongruências entre o encontro do discurso com a prática.  

Foto 13 Funcionário regando a grama 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Outra prática que prejudica a viabilidade da presença integral da sustentabilidade no 

setor de manutenção e limpeza é a de recolhimento do lixo. É claro que o lixo é um dos 

grandes problemas ambientais e que comprometem a qualidade de vida no planeta Terra. No 

hotel, há a presença de coletores seletivos de lixo, no espaço de uso comum, junto à área de 

lazer, porém a existência em si dos coletores não é garantia de sustentabilidade alguma, uma 

vez que a destinação do lixo separado no fim é sempre o mesmo, isto é, o lixo é recolhido 

pelo agente de limpeza e em seguida reunido nas lixeiras que ficam na calçada do hotel, 

aguardando o recolhimento realizado pela prefeitura, através da Autarquia Municipal Especial 
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de Limpeza Urbana (ENLUR). Na foto 14 é possível ver as lixeiras usadas para a coleta 

seletiva, mas na segunda imagem também é mostrado o momento em que o lixo é levado pelo 

serviço de limpeza urbana da prefeitura.   

De fato, o hotel não tem responsabilidade pela ação da prefeitura, que não realiza 

coleta seletiva. Porém, devido à filosofia empregada no hotel seria necessário tomar medidas 

corretivas para a destinação final do lixo. Uma recomendação extremamente viável seria do 

tipo de parcerias com ONGs ou associações de catadores de materiais recicláveis. Isso 

ajudaria na redução de impacto ambiental provocada pelo funcionamento do hotel, e ao 

mesmo tempo estaria ajudando outro tipo de organização que trabalha nas trilhas do 

desenvolvimento econômico e social de pessoas vulneráveis.  

 

Foto 14 Destinação do lixo 

 

Fonte: Autor (2016) 

Setor de Serviço de quarto. O serviço de quarto é também uma atividade cotidiana, e inicia-

se às 8 horas da manhã, após os hóspedes iniciarem o café da manhã. O serviço é realizado 

por duas camareiras, e eventualmente por uma terceira que é de outro hotel da rede e é cedida 

quando há um grande número de hóspedes, geralmente nos finais de semana e feriados. A 

limpeza dos quartos é realizada do tipo “a seco”. Como é dito em uma das entrevistas  

a questão é muito você reduzir os gastos de água reduzir o uso de energia em setores 

que teriam um uso maior, você não pode chegar e limpar um quarto, isso começa 

pela limpeza do quarto, que no caso do hotel o tamanho é menor o que já dá uma 
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redução, então a gente tenta no máximo implantar a limpeza a seco também usando 

produtos biodegradáveis, fazer toda a manutenção em si do hotel com o mínimo de 

coisas que prejudiquem, como por exemplo o uso de água que é o mínimo possível, 

não precisa usar um balde de água, a gente sempre busca manter isso de uma certa 

forma que não prejudique o conforto do hóspede e não prejudique a natureza a gente 

busca alinhar isso (ENTREVISTA 1, 2016).  

 

A questão com o uso de recursos naturais é evidenciada no trecho transcrito acima, o 

que já foi dito e reafirmado por alguns autores (BRANDÃO; BARBIERI; REYES JR. 2015; 

FEITOSA; GÓMEZ, 2013; OLIVEIRA et. al., 2016). Porém, a gestão do hotel não considera 

a limpeza totalmente a seco como é destacado em outro momento através de conversas 

informais, em que são revelados os custos altos para implantação de uma limpeza totalmente a 

seco, o que apresenta a dimensão econômica nesse setor, pois há uma adaptação do uso de 

materiais de limpeza que possibilitam um tipo de limpeza a seco, desde que esse se torne 

viavelmente econômico.  

Neste mesmo setor há outras práticas como troca do enxoval dos quartos e o 

fornecimento de toalhas de banho. A política adotada pelo hotel é de terceirização da lavagem 

do enxoval, isto é, a tarefa é realizada por uma lavanderia que fornece esse serviço. O critério 

de escolha desse fornecedor é pelo pertencimento a rede, sendo que a atividade de lavanderia 

é de alto impacto ambiental, o que resulta no uso da água, um importante recurso natural. Por 

se tratar de um hotel sustentável, a elegibilidade para esse tipo de fornecedor de serviço 

deveria estar alinhado com suas práticas, isto é, se a lavandeira também tem ações 

sustentáveis, ou se no mínimo seus processos são executados de formo que reduzam o gasto 

de água.  

Ainda em relação ao enxoval há uma politica diferenciada em relação à troca de 

mantas e lençóis e o uso de toalhas de banho. Em uma das visitas ao hotel foi possível 

presenciar uma situação em que uma hóspede pedia um novo conjunto de toalhas para seu 

apartamento. Ela realizou esse pedido junto à recepção, o que foi prontamente atendido, 

porém a senhora recebeu um aviso por parte da recepcionista que aquela ação só seria 

possível uma vez, devido à filosofia do hotel ser sustentável. Isso deixou claro que o uso de 

alguns materiais como no exemplo dado, as toalhas, por parte dos hóspedes, pode 

comprometer uma ação de sustentabilidade desempenhada pelo hotel.  

Nessa seção da análise dos dados foi possível ver as ações de sustentabilidade 

empreendidas por cada setor, e também apontar algumas falhas que o hotel apresenta na 

execução de suas práticas. Na seção a seguir será feito um quadro comparativo do que a teoria 

traz, o discurso apresentado por meio das entrevistas e as práticas de sustentabilidade 

observadas.  
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4.5 Entre a teoria, o discurso e a prática: reflexões sobre a sustentabilidade  

 

Nessa seção será tratado o último tópico de análise dos resultados da pesquisa. Aqui 

será debatida uma espécie de triangulação entre os diferentes métodos de coleta de dados em 

comparação com a literatura sobre sustentabilidade na hotelaria. Para facilitar a discussão e 

melhor visualizar as relações apresentam-se alguns quadros que resumem as categorias das 

dimensões da sustentabilidade, por meio de um aporte teórico; a discursividade presente nas 

falas dos entrevistados; e, por fim, o que pode ser constatado durante os mais de três meses de 

observação das práticas cotidianas do hotel investigado. Salienta-se que as formas de captação 

dos dados foram essenciais para visualizar a diferença entre o discurso e as práticas existentes.  

A primeira categoria identificada na literatura e que está presente no hotel se refere à 

utilização dos recursos naturais. Esse tipo de ação é inevitável para a maioria das ações 

humanas, isto é, para que o homem viva em sociedade e desenvolva suas atividades 

comerciais e industriais ele necessita extrair esses recursos do meio ambiente. Não é novidade 

e está presente em quase todas as teorias e conceituações de sustentabilidade a conservação 

dos recursos naturais. Deste modo, é importante que para haver sustentabilidade no setor 

hoteleiro esse princípio seja obedecido. No quadro a seguir é possível identificar as indicações 

ou indícios deixados por Bradão, Barbiere e Reyes Jr (2015), Feitora e Gómez (2013) e 

Oliveira et. al. (2016) dentro dessa categoria. Nesse sentido, foi constatado alguns pontos 

positivos em relação a seguir as indicações, outros pontos negativos por não seguir as regras e 

outras contradições entre discurso e prática. 

Dentre os pontos positivos está a estrutura em si do hotel, uma vez que sua grande 

parte é estruturada em formas de contêineres, o que ocasiona uma redução nos custos de 

instalação/construção do hotel e ao mesmo tempo uma redução do consumo de recursos 

naturais. É necessário aqui evidenciar a relação sociomaterial que o hotel possui com sua 

estrutura, ou seja, sem sua estrutura não humana a prática de sustentabilidade não ocorreria da 

mesma forma, isto porque também fica evidente na fala dos seus atores sociais humanos que a 

presença da estrutura em contêiner é um dos principais fatores da promoção de sua 

sustentabilidade.  

Fazendo uma recuperação do que temos na abordagem dos Estudos Baseados em 

Práticas é possível chegar a outra constatação, o que leva à afirmação de que a 

sustentabilidade é uma prática reflexiva, isto é, ela se perpetua ao longo do tempo 
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(CAVALCANTE; BISPO, 2014). Utilizando a própria estrutura do hotel como exemplo, ela 

foi construída uma única vez, porém a sustentabilidade ocorre sempre que está em uso, pois a 

maneira como a estrutura foi construída ecoa ao longo do tempo e estende sua ação através do 

agir dos não humanos presentes. No caso do hotel, o principal ator não humano ecoante ao 

longo do tempo são os seus contêineres adaptados e transformados em quartos.  

Algumas fragilidades são encontradas nessa categoria devido às indicações não serem 

seguidas, como, por exemplo, o uso de mangueira para gerar gramas e plantas do jardim. A 

água é um recurso natural de extrema importância para a sobrevivência humana, mas sempre 

que se rega o jardim do hotel litros e litros são desperdiçados. Nesse momento é onde há uma 

contradição entre o discurso e a prática, pois dentre as ações autodeclaradas sustentáveis do 

hotel está que a “água captada da chuva é utilizada para a irrigação das plantas”, porém na 

constatação real por meio das observações não há formas de armazenamento da água 

pluviométrica. Não há evidências se a causa é por ser o hotel uma organização recente e seu 

projeto não estar em funcionamento por completo ou se por outro motivo. No quadro 9 

apresenta-se um resumo das convergências e divergências entre teoria discurso e prática nessa 

primeira categoria.  

Quadro 9 Categoria: Utilização dos recursos naturais 

Categoria 

Utilização dos recursos naturais 

Teoria Discurso Prática 

“A hotelaria é uma grande 

consumidora de recursos, 

desde a sua construção até 

disponibilização de 

equipamentos e serviços 

destinados a fixação de 

hospedes. É evidente que 

os meios de hospedagem 

impactam negativamente o 

meio ambiente” 

(FEITOSA; GÓMEZ, 

2013, p. 225). 

“claras intensões em 

conservar e manter o meio 

que se insere, seja ele 

natural, cultural e/ou 

material” (OLIVEIRA et. 

al., 2016, p. 195). 

Promover equilíbrio entre 

a relação de 

turismo/hospedagem e 

meio ambiente 

(BRANDÃO; BARBIERI; 

REYES JR. 2015). 

“como a gente não tem frigobar nos 

quartos a gente só apresenta o 

serviço na recepção como forma de 

economizar energia” 

(ENTREVISTA 1, 2016). 

“a questão é muito você reduzir os 

gastos de água reduzir o uso de 

energia em setores que teriam um 

uso maior” (ENTREVISTA 1, 

2016). 

“exatamente para poder ter uma 

economia de energia, em relação a 

água da mesma forma a gente 

conversa com eles para não deixar o 

chuveiro tanto tempo ligado as 

torneiras da mesma forma, para que 

haja essa economia” 

(ENTREVISTA 2, 2016). 

“fazer toda a manutenção em si do 

hotel com o mínimo de coisas que 

prejudiquem, como por exemplo o 

uso de água que é o mínimo 

possível, não precisa usar um balde 

de água” (ENTREVISTA 1, 2016). 

Foi percebido o uso desregulado de 

água na prática de regar o gramado e as 

plantas do jardim. (NOTAS DE 

CAMPO, SETEMBRO DE 2016). 

Não foi constatado o reaproveitamento 

de água da chuva (NOTAS DE 

CAMPO, AGOSTO DE 2016). 

“Há placas educativas informando 

sobre o uso de energia elétrica” 

(NOTAS DE CAMPO, AGOSTO DE 

2016). 

“Sistema de iluminação em led, para 

consumo reduzido de energia elétrica” 

(NOTAS DE CAMPO, SETEMBRO 

DE 2016). 

“Aproveitamento da ventilação natural 

na recepção, assim como da 

iluminação durante os dias, o uso de 

paredes de vidro auxilia nessa ação” 

(NOTAS DE CAMPO, AGOSTO DE 

2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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A segunda categoria de análise é a geração de experiência. Nesta categoria, a 

relevância se dá pelo fato de necessitar oferecer diferenciação de experiência entre as ofertas 

de hotéis que são e os que não são sustentáveis. Oliveira et. al. (2016) são categóricos ao falar 

que através da sua estrutura física há uma geração de experiência diferenciada, e deve causar 

experiência peculiar de hospitalidade. Nas observações, isso é identificado com grande 

constância, principalmente pela experiência diferenciada de se hospedar em um contêiner, 

além dos ambientes acolhedores que são projetados com o uso de materiais reciclados como 

paletes e carreteis de madeira. Os elementos não humanos no hotel, que por vezes são 

incomuns em outros hotéis proporcionam a experiência única de se sentir hospedado em um 

ambiente diferenciado e alinhado com a sustentabilidade. 

Nas falas dos entrevistados fica evidenciado a necessidade de oferecer conforto aos 

hóspedes e que o alinhamento com a sustentabilidade não pode impedir que isso aconteça. 

Além de oferecer uma experiência diferenciada para os hóspedes, também existe a 

possibilidade de oferecer novas experiências aos visitantes do hotel, isto é, quem não se 

hospeda, mas que vai até o hotel conhecer sua proposta. É sempre destacado que a principal 

diferença do hotel para os demais é sua estrutura em contêiner, e mais uma vez surge a 

presença da sociomaterialidade: a utilização dos contêineres proporciona uma nova 

experiência e modifica as formas e significados de hospedagem, que é um tipo de prática 

social existente em todo o mundo, há vários anos, mas que agora ganha nova roupagem 

devido à ação sociomaterial de elementos não humanos. O quadro 10 irá fazer uma 

apresentação dessa categoria, no que se refere à teoria, discurso e prática.  

Quadro 10 Categoria Geração de experiência 

Categoria 

Geração de experiências 

Teoria Discurso Prática 

Empreendi

mentos 

hoteleiros 

que buscam 

desenvolver 

práticas 

sustentáveis 

através de 

sua gestão 

ou por meio 

de sua 

arquitetura 

estão 

demostrand

o “que 

indubitavel

mente 

“O que muda em relação aos outros hotéis é a 

questão do policiamento, e a proposta da 

sustentabilidade o que busca muito é alinhar a 

sustentabilidade ao conforto e o que a gente busca 

provar é que o hóspede pode ficar aqui com 

conforto e sem degradar nada” (ENTREVISTA 1, 

2016). 

“a gente sempre busca manter isso de uma certa 

forma que não prejudique o conforto do hóspede e 

não prejudique a natureza a gente busca alinhar 

isso” (ENTREVISTA 1, 2016) 

“Eu não preciso, eu posso fazer algo que não 

prejudique o solo, que eu não degrade o meio 

ambiente, que eu não acabe com o espaço, que eu 

não polua, mas de forma que sempre tenha conforto 

e praticidade para os hóspedes” (ENTREVISTA 1, 

2016). 

“O uso de contêiner proporciona uma 

experiência diferenciada para os 

hóspedes, eles ficam encantados com 

as formas de instalações do hotel” 

(NOTAS DE CAMPO, AGOSTO DE 

2016). 

 

“Há no hotel a presença de visitantes 

para conhecer como é uma estrutura 

de um hotel em contêiner” (NOTAS 

DE CAMPO, SETEMBRO DE 2016). 

 

“A proximidade com o mar é também 

o que atrai os hóspedes” (NOTAS DE 

CAMPO, AGOSTO DE 2016). 

 

“O contato com a natureza que eles 
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permite o 

acolhimento 

em um 

espaço que 

seja 

impregnado 

de valores 

locais, 

capazes de 

gerarem ao 

usuário, 

experiência 

peculiar e 

hospitaleira” 

(OLIVEIRA 

et. al., 2016, 

p. 195). 

“o que atrai muito as pessoas quando a gente fala 

em sustentabilidade é a principal coisa é o contêiner 

em si, nós somos o segundo hotel no Nordeste em 

contêiner e é exatamente isso que atrai muito as 

pessoas, porque os contêineres são reutilizados não 

são contêineres novos, então só o fato dele ser 

reutilizado ele já tá ajudando muito o meio 

ambiente por ser tirado de lá” (ENTREVISTA 2, 

2016). 

 

“Eu particularmente acho ótimo, porque por falar 

em relação aos hóspedes, os hóspedes quando 

chegam aqui é uma surpresa total pra eles, tanto que 

eu converso muito com eles e eles falam que em 

nenhum lugar viu isso, então eu acho uma coisa 

maravilhosa por que não afeta nada na natureza, se 

der algum problema é só tirar o contêiner e pronto” 

(ENTREVISTA 4, 2016). 

tem aqui é muito bom, eles aprendem 

a cuidar do meio ambiente” (NOTAS 

DE CAMPO, NOVEMBRO DE 

2016). 

 

“Assim a gente ver que os hóspedes 

vão convivendo mais com isso, vão 

aprendendo a dar mais valor o planeta, 

vai cuidando mais, vai preservando 

mais. Então é muito legal a... eles 

verem e apreenderem junto com a 

gente, porque da mesma forma que a 

gente vai aprendendo com eles, eles 

aprendem com a gente a cuidar de 

tudo é bem interessante, vale muito a 

pena” (NOTAS DE CAMPO, 

NOVEMBRO DE 2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

A terceira categoria identificada é a ação gerencial. Gestão é uma prática social e 

material que serve como elo de ligação dentre os setores do hotel e o mantém enquanto 

organização. A gestão é dotada de escolhas que determinam o perfil e a filosofia que deve ser 

adotada em uma determinada organização. Desse modo, a ação gerencial é de grande 

relevância pra a formação de uma filosofia empresarial para o hotel e que assegure a 

perseguição da sustentabilidade. A gestão do hotel, de acordo com sua filosofia, deve ter um 

compromisso maior com o meio ambiente, uma vez que já foi evidenciado pelas falas nas 

entrevistas e pelas conversas informais ao longo do tempo de observação direta que o 

principal comprometimento do hotel é com o meio ambiente, sempre destacando ações 

voltadas para a preservação dos recursos naturais, o cuidado com a praia e, muitas vezes como 

aparece na fala da gestora, “um policiamento” da área externa para que não aconteça nenhuma 

degradação ambiental.  

De acordo com Oliveira et. al. (2016), as ações estabelecidas pela gestão devem de 

algum modo incorporar a sustentabilidade de modo que significados sejam criados e filosofias 

estabelecidas. No hotel, as ações gerenciais rumo à sustentabilidade possuem fragilidades 

identificadas e justificadas pelo pertencimento à rede de hotéis a qual ele faz parte. Uma vez 

pertencente à rede, a maioria das ações gerenciais são determinadas por dirigentes maiores na 

hierarquia, cabendo à gestão da unidade apenas seguir. Porém, há um esforço em si de 

estabelecer práticas cotidianas de manutenção e rotinas que se alinham à filosofia da 

sustentabilidade.  

Na gestão da unidade, práticas são possíveis de ocorrer por não haver procedimentos 

estabelecidos pela rede, o que é um ponto positivo, já que o que o hotel busca é fornecer um 
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serviço de hospedagem com pouca degradação ambiental, com o uso regulado de recursos 

naturais. Uma das ações comuns presente nas práticas empresariais e também na literatura é a 

elaboração de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), porém no hotel não se faz uso desse tipo 

de ferramenta de gestão para se gerir a sua sustentabilidade ambiental. Foram identificadas 

apenas ações de forma isolada além do uso de uma estrutura preparada para oferecer 

sustentabilidade como uma prática cotidiana. O quadro 11 apresenta dados de campo e um 

trecho teórico que caracteriza a ação gerencial enquanto uma categoria de análise.  

Quadro 11 Categoria ação gerencial 

Categoria 

Ação gerencial 

Teoria Discurso Prática 

Assim, os hotéis, através da 

valorização e exposição de 

elementos que sejam 

ecologicamente adequados; pelas 

práticas ambientalmente amigáveis; 

pela inclusão de valores locais, seja 

nas ações estabelecidas de gestão 

ou mesmo representadas pelos 

elementos arquitetônicos 

disponíveis, assumem um 

compromisso em trazer novo 

significado ao espaço construído, 

transformando-o em “lugar” de 

vivências e de acolhimento. Perfaz-

se, dessa maneira, a prática da 

hospitalidade como resultado da 

arquitetura sustentável (OLIVEIRA 

et. al., 2016, p. 198). 

“O que muda em relação aos 

outros hotéis é a questão do 

policiamento, e a proposta da 

sustentabilidade o que busca 

muito é alinhar a 

sustentabilidade ao conforto e 

o que a gente busca provar é 

que o hóspede pode ficar aqui 

com conforto e sem degradar 

nada, então temos que adequar 

cada setor com isso, como eu 

tava falando anteriormente, a 

questão é muito você reduzir 

os gastos de água reduzir o 

uso de energia em setores que 

teriam um uso maior” 

(ENTREVISTA 1, 2016) 

A ação gerencial no hotel busca 

implantar medidas de 

sustentabilidade em todos os setores 

do hotel, porém não há uma 

orientação efetiva de como deve ser 

essas ações, por isso há uma 

fragilidade em algumas de suas 

ações (NOTAS DE CAMPO, 

NOVEMBRO DE 2016). 

 

Muitas das práticas do hotel são 

determinadas pela ação da rede a 

qual pertente, as ações são muitas 

das vezes engessada por pertencer a 

uma rede e precisar seguir algumas 

regras (NOTAS DE CAMPO, 

NOVEMBRO DE 2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A quarta categoria a ser analisada corresponde às condições 

materiais/estruturais/arquitetônicas. De fato, é essa a categoria com maior visibilidade no 

hotel pesquisado, uma vez que a evidenciação no discurso e na prática tem fortes 

congruências, além de ser de bastante significado para as demais categorias analisadas. Como 

já dito aqui nessas análises, a estrutura do hotel possibilita uma boa percepção em relação à 

confirmação da sustentabilidade como prática sociomaterial. A presença dos artefatos 

estruturais não humanos reveste o discurso e as práticas do hotel em relação a sua 

sustentabilidade.  

Oliveira et. al. (2016) e Han e Kim (2010) estabelecem que a infraestrutura de um 

hotel que deseja trabalhar nas trilhas da sustentabilidade deve oferecer alojamentos eco 

amigáveis ao passo que sua estrutura é dotada de consumir menos recursos naturais, gerar 
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menos resíduos e que sua construção, em si, seja realizada com o uso racional de recursos 

naturais e com pouco impacto no espaço de instalação.  

Fazendo uma recuperação do que já foi apresentado na seção de caracterização do 

hotel, é possível visualizar um pouco do histórico do ambiente onde ele se instalou. Trata-se 

de um terreno que foi antecedido por uma residência e que foi transformado em um projeto 

arquitetônico para abrigar um hotel. A estrutura que existia anteriormente no espaço foi 

construída em alvenaria com uso de recursos naturais e geração de resíduos sólidos comuns às 

construções. Porém, ao se mudar a finalidade do espaço foi possível a incorporação das 

instalações existentes ao novo projeto, que se valeu de uma construção menos prejudicial ao 

meio ambiente por meio da utilização da adaptação dos contêineres. A ação de reutilização 

dos contêineres é uma ação de sustentabilidade e ecoa ao longo do tempo por ser, como já foi 

dito, uma prática reflexiva que se perpetua.  

Além da clara relação sociomaterial que essa categoria possui, é possível destacar 

sua ação também na criação de experiência para quem se hospeda. A arquitetura de um 

ambiente pode provocar sensações e explorar nossos conhecimentos estéticos para provocar 

impressões e formarmos imagens positivas ou negativas daquilo que experimentamos. É o 

caso ocorrido no hotel – sua estrutura em si proporciona a formação da imagem ecológica, 

usando de estratégias sensoriais que possibilitam a formação de uma imagem positiva e um 

sentimento agradável de estar presente e poder vivenciar esse tipo de hospedagem.  No final 

dessa seção também será discutido o por quê da imagem ecológica, se sustentabilidade é 

maior que isso. 

Outra categoria envolvida com as condições materiais, estruturais e arquitetônicas do 

hotel é a que leva em consideração a preservação dos recursos naturais ou o uso regular 

desses recursos. Além da arquitetura em si do hotel, as condições materiais também são 

elementos importantes para a prática da sustentabilidade. Primeiramente, por ser a 

sustentabilidade aqui caracterizada como prática sociomaterial (CAVALCANTE; BISPO, 

2014). Desse modo, é importante destacar a ação de elementos do tipo lixeira de coleta 

seletiva, as placas educativas em relação ao uso racional de água e energia, assim como as 

placas que explicam a importância de se cuidar do meio ambiente. Estas últimas atuam no 

sentido de educar os hóspedes e visitantes para que possam preservar a natureza, 

principalmente no que se refere ao uso da praia.  

Conforme já exposto, o hotel está diretamente ligado à praia e o que se percebe nas 

falas dos atores sociais do hotel é que há uma forte responsabilidade de cuidar desse ambiente 

natural. Em conversas informais e até mesmo nas entrevistas é possível perceber sempre o 
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tom de “vigilância” e “policiamento” para que nada de errado aconteça naquele trecho de 

praia pelo qual o hotel se sente responsável. No quadro 12 que segue é mostrado um resumo 

de mais uma triangulação entre o que é a teoria apresenta e dados das duas formas de coleta, 

por meio das entrevistas e das observações de campo.  

Quadro 12 Categoria condições materiais/estruturais/arquitetônicas 

Categoria 

Condições materiais/estruturais/arquitetônicas 

Teoria Discurso Prática 

Hotel dotado de alojamentos eco 

amigáveis que implementa 

práticas tidas como ‘verdes” e 

programas ecológicos com a 

finalidade de proteger o meio 

ambiente, além é claro da 

redução de custos e despesas de 

suas operações (HAN; KIM, 

2010). 

 

Assim, os hotéis, através da 

valorização e exposição de 

elementos que sejam 

ecologicamente adequados; pelas 

práticas ambientalmente 

amigáveis; pela inclusão de 

valores locais, seja nas ações 

estabelecidas de gestão ou 

mesmo representadas pelos 

elementos arquitetônicos 

disponíveis, assumem um 

compromisso em trazer novo 

significado ao espaço construído, 

transformando-o em “lugar” de 

vivências e de acolhimento. 

Perfaz-se, dessa maneira, a 

prática da hospitalidade como 

resultado da arquitetura 

sustentável (OLIVEIRA et. al., 

2016, p. 198). 

“não é como a gente construiu um hotel 

e depois implantou a sustentabilidade, 

a sustentabilidade estava presente 

desde a construção, era uma técnica 

que a gente sempre precisa debater, que 

a gente pode fazer construções, que a 

gente não precisa só implantar medidas 

a gente não precisa degradar o meio 

ambiente e depois adotar medidas 

sustentáveis como se tivesse pedindo 

desculpas pra eles, a gente pode fazer 

em equilíbrio” (ENTREVISTA 1, 

2016). 

 

“Não seria porque no caso ele teria que 

ser todo em alvenaria, então o gasto 

que as pessoas tiveram com o hotel foi 

mínima comparada a uma estrutura 

total de alvenaria, o tempo de entrega 

também foi bem mínimo, então quanto 

menos obra, menos poluição, então 

seria uma coisa totalmente diferente, 

em todos os sentidos, do antes da obra, 

durante a obra e depois todos esses 

frutos estão sendo colhidos em todas as 

fases” (ENTREVISTA 1, 2016). 

 

“Acho que a estrutura em si do hotel 

né? Em ser sustentável” 

(ENTREVISTA 3, 2016) 

“A chegada ao hotel se dá pelo 

espaço que também é usado 

como estacionamento, este 

estacionamento é considerado 

pequeno para a oferta de leitos, 

a fachada do hotel dá a 

impressão de ecológico, possui 

uma parede "viva" com plantas, 

uma larga porta de vidro, que é 

a entrada principal, duas árvores 

grandes e frondosas foram 

preservadas e fazem sombra na 

calçada de frente, um pequeno 

jardim é localizado composto 

por grama e palmeiras” 

(NOTAS DE CAMPO, 

AGOSTO DE 2016). 

 

“A estrutura que o hotel possui 

é de fato sustentável, usa para 

suas acomodações em maior 

parte contêineres reaproveitados 

e adaptados por meio de 

tratamento acústico e térmico, 

transformando o que era ‘lixo’ 

em confortáveis instalações, 

sem que haja o consumo de 

muitos recursos naturais e sem 

uma grande geração de resíduos 

sólidos” (NOTAS DE CAMPO, 

SETEMBRO DE 2016). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

A última categoria para análise corresponde à relação com o Desenvolvimento 

Sustentável local. Essa categoria é a mais frágil que foi identificada. As ações voltadas para 

essa categoria são pouquíssimas ou inexistentes, o que representa um sério problema para a 

sustentabilidade do hotel. As relações que o hotel mantêm são sempre relações estritamente 

econômicas, isto é, relação com fornecedores e usuários/hóspedes. E mesmo quando as 

relações são econômicas elas não provocam impacto no desenvolvimento sustentável local. 

Pois nesse sentido o hotel sempre compra de redes de fornecedores de grande amplitude e não 
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de pequenas iniciativas do formato da economia solidária. Apesar de haver em uma das 

entrevistas a preocupação em se comprar de um pequeno fornecedor (ver quadro 13) a 

atividade não se repete em outros setores. O que fica nas entrelinhas é em relação aos ganhos 

econômicos financeiros e à comodidade de se fazer pedidos direto com os fornecedores das 

redes.  

Comumente o desenvolvimento sustentável é o tipo de desenvolvimento que busca 

sempre alinhar no mínimo três principais dimensões, são essas as ambientais, as econômicas e 

sociais. Para esse pesquisa usou-se o conceito de Silva e Mendes (2005), que além das 

dimensões citadas acima apresenta a inserção das dimensões culturais e espaciais.  

No quesito ambiental o hotel desenvolve várias ações. Em sua maior parte as ações 

estão voltadas para as causas ambientais, fortalecendo a necessidade de se preservar o meio 

ambiente, seja reutilizando, seja cuidando da praia, por exemplo, mas sempre com o foco 

voltado para esse tipo de ação. Algumas fragilidades aqui também já foram apontadas, uma 

vez que suas ações ambientais não estão dentro de todas as suas práticas possíveis, isto é, há 

muito mais a ser feito no sentido de alcançar uma sustentabilidade mais performativa, não 

como algo ideal, mas, sim, como algo que pode ser feito dentro de uma dada realidade.  

Havendo fragilidades na dimensão ambiental, muito mais há nas demais dimensões do 

desenvolvimento sustentável. Suas contribuições sociais são poucas ou quase nulas, da 

mesma forma que não se trabalha com o objetivo de fornecer vias de desenvolvimento 

econômico solidário de seu entorno ou de comunidades periféricas que possam vir a interagir 

por meio de ações sociais.  

As dimensões culturais e espaciais são moderadamente atendidas. A cultural por 

apresentar o uso de artesanatos, e aproveitamento da culinária local e o uso estético da música 

para transmitir regionalidades; e na espacial também há um comprometimento do hotel em 

resguardar o seu entorno e um responsabilização por sua preservação, isto é, do ambiente 

natural praia. A seguir o quadro 13 faz uma apresentação da categoria. 

 

Quadro 13 relação com o desenvolvimento sustentável local 

Categoria 
Relação com o Desenvolvimento sustentável local 

Teoria Discurso Prática 
Atividades realizadas de forma 

planejada e consciente podem 

proporcionar benefícios sistêmicos, 

os quais englobam o crescimento 

econômico, o bem estar social, a 

preservação ambiental (FEITOSA; 

GÓMEZ, 2013). 

“.... a gente sempre tenta mesclar 

algo que não seja diretamente que 

degrade alguma coisa, por exemplo 

a polpa de fruta pede ao fornecedor 

maior, mas a gente pede também a 

um rapaz que trabalha no 

município do Conde que ele tem 

uma fazendo e que produz poupas 

“As práticas do hotel giram em 

torno da dimensão econômica, suas 

relações externas sempre são com 

fornecedores da rede, fornecedores 

diretos e clientes/hóspedes, não há 

uma ação social que promova o 

desenvolvimento das localidades, 

apesar de se reconhecer uma 
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de frutas sem nenhum aditivo 

químico nem nada, é uma 

microempresa” (ENTREVISTA 1, 

2016) 

pequena ação identificada na fala 

de uma das entrevistadas” 

(NOTAS DE CAMPO, 

NOVEMBRO DE 2016). 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Analisadas as cinco categorias estabelecidas de acordo com a literatura fazendo uma 

triangulação entre teoria, discurso e prática é possível agora tratar um pouco sobre o 

significado de sustentabilidade que o hotel assume. Para início da reflexão a primeira 

constatação é de que não há uma unidade de pensamento e conceituação para definição do que 

é ser um hotel sustentável. Como já era de se esperar, os atores sociais trazem no discurso 

uma tendência à opção por ações ecológicas, isto é, maior envolvimento e desenvolvimento 

de ações que seguem a linha de preservação ambiental. O quadro 14 a seguir traz as respostas 

das cinco entrevistas quando se pediu para completar a seguinte frase “Ser um hotel 

sustentável é...”. 

Quadro 14 Conceito de hotel sustentável segundo atores sociais  

 Respostas 

Ser um hotel sustentável é... 

É fazer os hospedes entenderem que você não precisa perder o 

conforto para se alinhar a natureza, se alinhar a sustentabilidade. É 

saber que você pode tomar medidas no seu dia a dia no próprio hotel 

que não prejudique a natureza ou nada do tipo. (ENTREVISTA 1, 

2016) 

É ter consciência com o meio ambiente, você saber... deixa eu ver... 

ser um hotel sustentável é ser responsável por suas atitudes, você 

viver mais aquilo no dia a dia e você ter consciência de cada atitude 

que você tem porque a partir do momento que você vive você 

consegue exatamente sentir o retorno que você tem (ENTREVISTA 

2, 2016). 

Pensar no amanhã, pensar na próxima geração (ENTREVISTA 3, 

2016). 

Ser um hotel sustentável é... cuidar do meio ambiente, saber dar valor 

a natureza, saber cuidar, acho que é isso, ser um hotel sustentável é 

saber cuidar (ENTREVISTA 4, 2016). 

É organizar o mundo, aprendendo a reciclar. (ENTREVISTA 5, 

2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Na primeira resposta tem-se uma declaração que considera “natureza” e 

“sustentabilidade” termos semelhantes e uma invocação para o conforto. Não há como negar 

que o principal objetivo de um hotel é fornecer conforto aos seus hóspedes e não há nada de 

errado em se realizar essa defesa, porém o problema no discurso da entrevista 1 é considerar 

que a sustentabilidade é apenas a questão da natureza em si, deixando a desejar outras 

dimensões importantes da sustentabilidade e que possuem um efeito positivo no 

desenvolvimento sustentável.  
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Na segunda definição, apesar de um pouco confusa, é possível perceber três palavras-

chave para se analisar – a primeira é consciência com o meio ambiente, a segunda viver 

atitudes e a terceira sentir o retorno. De fato, sustentabilidade é uma prática a ser vivida e 

sentida, e está ligada a retorno, uma vez que ações sustentáveis provocam reações e devem ser 

ecoadas por todo o espaço de efeito das ações, fazendo um link com o que na teoria das 

práticas chamasse de malha social (SCHATZK, 2006), que é o que compõe as práticas 

sociomateriais, isto é, nada e nenhuma prática é tida como isolada, pois toda ação social 

humana é relacionada com outras práticas sociomateriais que no fim compõem uma rede, uma 

malha ou uma constelação de práticas.  

A terceira definição para o que é um hotel sustentável foi a que considera pensar no 

amanhã, pensar no próximo. Essa definição é uma das únicas que consegue encontrar uma 

relação direta com a literatura e que pode ser entendida como “garantir as necessidades 

presentes, sem comprometer o atendimento das necessidades futuras”, porém essa definição é 

fornecida para o termo Desenvolvimento sustentável. Essa aproximação, porém, é permitida 

já que a atuação da sustentabilidade é uma forma de se desenvolver sustentavelmente.  

A quarta e quinta definições trazem mais uma vez a conjuntura ambiental para a 

conceituação de um hotel sustentável, a quarta voltando à ideia de necessidade de cuidar do 

meio ambiente e a quinta demostrando total desconhecimento do que fundamenta a 

sustentabilidade pensando ser apenas uma forma de “organizar o mundo reciclando”, sendo 

assim uma definição muito superficial.  

Dentro das entrevistas, duas questões revelaram algo preocupante e que pode ser a 

justificativa para o desencontro de informações quando se pedia para conceituar o que é um 

hotel sustentável. Foi perguntado quais foram as orientações iniciais dadas aos seus 

funcionários quando ingressaram no novo emprego. As respostas variam entre “tive que 

aprender sobre a estrutura dos contêineres” e “não foi dada nenhuma instrução” e “tive que 

aprender na prática”. Foi evidenciado que nenhum tipo de formação para a sustentabilidade 

foi dado, além da especificação técnica sobre as instalações. Aqui, é válido destacar a 

importância do processo educativo para a formação de agentes de sustentabilidade. Não houve 

cursos, nem palestras e a única coisa que subsidia sua definição de hotel sustentável é a sua 

estrutura, o que pode ser considerado um fator positivo para evidenciar que sustentabilidade é 

uma prática sociomaterial. Porém é necessário mais que isso para que haja engajamento e 

melhoria nas ações do hotel por meio de sua equipe rumo a uma trilha mais larga para a 

sustentabilidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta dissertação foi compreender como se dá a sustentabilidade 

como prática de gestão em um hotel que se declara sustentável em uma capital do nordeste 

brasileiro. Para se alcançar esse objetivo optou-se por seguir trilhas teóricas com o uso da 

abordagem das práticas, em especial o uso da sociomaterialidade na compreensão da prática 

da sustentabilidade, enquanto uma prática de gestão. O suporte teórico foi prioritariamente 

realizado por Leonardi (2012) e Orlikowiski (2007) na compreensão do que é 

sociomaterialidade e seus efeitos no campo de entendimento das práticas. No que se refere à 

conceituação de práticas sociais, optou-se por fazer uso da definição realizada por Gherardi 

(2006). E para caracterização da sustentabilidade como prática sociomaterial foi utilizado o 

trabalho de Cavalcante e Bispo (2014).  

O uso da sociomaterialidade como forma de enxergar a sustentabilidade é relevante 

por considerar os elementos materiais na construção das práticas sociais, e perceber que 

sozinho o ser humano não consegue realizar ações totalmente sustentáveis sem atribuir 

sentido ao uso de elementos materiais importantes. No caso do hotel, onde a maior parte de 

suas práticas de sustentabilidade se encontra na estrutura e resulta da interação entre seus 

atores sociais humanos com sua estrutura material, sem estrutura e sem aparato material 

certamente as ações surtiriam outros efeitos. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, mapear os conjuntos de atividades que 

formam as práticas de sustentabilidade no hotel estudado, buscou-se por meio da observação 

direta, usando técnicas de shadowing, realizar a caracterização e a descrição estética do hotel 

evidenciando a presença dos não humanos e suas atribuições na formação das práticas sociais 

desempenhadas pelos atores humanos no sentido de promover a sustentabilidade, além de ser 

realizada a identificação das práticas de sustentabilidade do hotel. Sendo assim, esse objetivo 

pôde ser atingido, apresentado e discutido no primeiro, segundo e terceiro tópicos da 

apresentação e análises dos resultados. Todos os dados referentes a esse primeiro objetivo 

foram coletados por meio das observações de campo. Em relação às práticas autodeclaradas, 

elas foram percebidas por meio de declaração escrita e exposta na recepção do hotel e 

analisadas uma a uma por meio da constatação de suas ocorrências ou não.  

Na primeira etapa da pesquisa, na busca por atender o primeiro objetivo, foi possível 

compreender o hotel como uma textura de práticas sociais (GHERARDI, 2006), assim como 

uma organização não definida e acabada, mas como um sistema de organizing que se perpetua 

e acontece cotidianamente ao longo do tempo, por meio da reunião de ações de gestão, que 
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foram encaradas como práticas organizativas e mantenedoras do hotel enquanto organização. 

A compreensão foi apresentada em forma graficamente na figura 2.  

O segundo objetivo específico da presente dissertação foi de analisar as práticas de 

sustentabilidade oficialmente declaradas pelo hotel com as observadas no campo. Mais uma 

vez a técnica utilizada para coleta de dados foi a observação direta no campo. Para realizar 

essa etapa da pesquisa, foi necessário identificar o que o hotel declarava por práticas de 

sustentabilidade no seu cotidiano. Como forma de divulgação de suas ações o hotel apresenta 

em sua recepção um painel de LED que funciona 24 horas por dia com uma espécie de slide 

apresentando continuamente suas ações de sustentabilidade. Ficou perceptível que algumas 

das ações são existentes e que para sua realização o cunho sociomaterial é indispensável, 

evidenciando, assim, que a sustentabilidade é uma prática cotidiana sociomaterial não 

prescritiva. Um dos achados evidenciados nos resultados é em relação à sustentabilidade 

como uma prática performativa, isto é, não determinada por conceitos totalmente definidos, 

mas que acontecem da maneira possível dentro de tal realidade, fugindo da determinação da 

sustentabilidade como um tipo idealizado e perfeito.  

Dentro da segunda etapa da pesquisa foi realizada as análises das categorias de 

identificação das práticas, a identificação da sociomaterialidade presente na prática de gestão 

da sustentabilidade e a identificação das práticas presentes nos setores de práticas cotidianas. 

Os setores das práticas foram elaborados por meio das observações e sua caracterização pôde 

ser realizada por meio dos dados das observações diretas e conversas informais, assim como 

através das entrevistas. Os setores e as práticas cotidianas estão apresentados na figura 4. Essa 

etapa da pesquisa serviu para perceber que as ações autodeclaradas não são seguidas a risca 

pelo hotel, e que as práticas da sustentabilidade não podem ser canônicas, isto é, difícil de ser 

alcançada na forma como a literatura convencional apresenta, mas esse assunto será melhor 

discutido mais adiante.  

Por fim, o terceiro e último objetivo específico da pesquisa, foi de confrontar as 

práticas identificadas no campo com a literatura sobre sustentabilidade e sustentabilidade na 

hotelaria. Para realização desse objetivo foi necessário realizar uma triangulação entre 

entrevistas, observações de campo e a literatura. As análises que atendem a esse objetivo 

estão no campo temático de análise denominado de: reflexões sobre teoria, discurso e prática 

de sustentabilidade. Dentro desse campo temático, de acordo com os resultados e com a 

literatura sobre sustentabilidade no campo hoteleiro, foi possível a criação de cinco categorias 

de análise, onde pôde-se confrontar o discurso, a prática e a teoria. São as categorias: 
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utilização dos recursos naturais; geração de experiências; ação gerencial; condições 

materiais/estruturais/arquitetônicas; e relação com o desenvolvimento sustentável local.  

A organização dos dados da terceira etapa da pesquisa constituiu de revisitação da 

literatura existente sobre sustentabilidade na hotelaria, a releitura das notas de campos e 

insights após as releituras, assim como o uso das entrevistas transcritas. Na última fase da 

pesquisa e após a análise por categoria criada foi possível estabelecer as condições de adoção 

de sustentabilidade no cenário pesquisado. É plausível constatar que apesar de se ter um 

ambiente que se autodeclara sustentável, algumas ações deixam a desejar, enquanto que 

outras são apenas discursivas. Esse achado da pesquisa é uma confirmação do distanciamento 

entre teoria e prática no campo da sustentabilidade. E a pesquisa avança para melhorar essa 

compreensão. 

Responder ao segundo e ao terceiro objetivo possibilitou enxergar a diferença dessa 

pesquisa com a séria aplicação das observações de campo das demais pesquisas. O que 

diferencia principalmente é a veracidade dos dados. As observações no campo puderam 

revelar que há diferenças entre o discurso e a prática no contexto do hotel. Outro fator 

importante também revelado pela pesquisa é de que o mundo social do hotel não é composto 

apenas pelas pessoas e suas reações, mas também os elementos materiais que desempenha 

funções essenciais nas práticas humanas, a exemplo das placas educativas e lixeiras de coleta 

seletiva e a lixeira de vidro usada pra causar impacto e moldar o comportamento humano.  

A sustentabilidade é bastante estudada por vários campos científicos e aplicada em 

uma diversidade de disciplinas. Porém conforme a literatura aponta, muitas vezes a 

discursividade da sustentabilidade é maior do que suas práticas. O mainstream está repleto de 

pesquisas que buscam identificar a sustentabilidade por meio do discurso, pelo uso de 

aplicação de questionários, que muitas vezes maquiam os dados e “vendem” o discurso 

gerencial aceitável. Desse modo, muitas organizações são consideradas sustentáveis por 

apresentarem discursos de acordo com os princípios, se esquecendo de realizar a prática, que 

é o que verdadeiramente importa para toda a humanidade. Quando se trata de sustentabilidade 

o que necessitamos é de efetivação de práticas que possam causar efeitos e melhorias de 

condições de vida. Trazendo um exemplo do hotel sobre a coleta seletiva, de que adianta ter 

lixeiras de coleta seletiva, se o lixo ganha a mesma destinação? No mainstream a primeira 

resposta ao questionário sobre ter ou não a coleta seletiva já seria uma ação efetivamente 

aceita.  

Os dados de campo e o confronto com a teoria nos leva a entender a sustentabilidade 

como um campo canônico de difícil alcance. Desse modo a literatura sobre sustentabilidade é 
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canônica no sentido de estar de acordo com as normas estabelecidas ou convencionadas. O 

que dificulta o seu alcance no campo real e prático, talvez o que tenha possibilitado esse 

desencontro tenha sido a teorização da sustentabilidade sem antes experimenta-la, isto é, 

teorizou-se a sustentabilidade por convenções intelectuais e não por constatações reais, 

transformando a sustentabilidade um conceito teórico canônico, difícil de ser alcançado. 

Nesse sentido o presente trabalho tentou teorizar e avançar o conceito de sustentabilidade por 

meio do reconhecimento da dificuldade do seu alcance no sentido canônico. Desse modo, 

encarar a sustentabilidade como uma prática performativa é uma opção, devido que 

performatividade tem o sentido de desempenho e desempenho depende de realização, isto é 

de acontecimento real de fato. 

Muitos estudos do mainstream tentam averiguar a ocorrência da sustentabilidade de 

acordo com as dimensões pré-estabelecidas, na busca incessante de um atendimento total de 

requisitos que colaborem para a sustentabilidade. Mas o que precisamos enxergar é que as 

organizações encontram limites de atuação, e que atender a todos os requisitos de todas as 

dimensões da sustentabilidade se torna inviável, porém assumir a sustentabilidade como 

prática performativa, irá permitir uma flexibilização das ações que poderão ocorrer dentro do 

possível no mundo real. A busca pelo atendimento pleno das dimensões da sustentabilidade 

ocasiona o apego a modelos que por vezes valorizam mais o discurso do que as práticas em si.  

Fazendo um retorno ao problema de pesquisa desta dissertação que é: como são as 

práticas de sustentabilidade de um hotel que se declara sustentável? Compreende-se que a 

partir da experiência no campo que é possível constatar que a sustentabilidade assume uma 

diferente forma de ser compreendida, graças uma interpretação por meio da 

sociomaterialidade auxiliada pela forma diferenciada de coleta de dados, que foi 

majoritariamente por meio de observações de campo. 

 Indo nesse sentido e se utilizando da conceituação para a sustentabilidade de que ela 

é uma prática social, não prescritiva que surge e se perpetua ao longo do tempo de forma 

cotidiana e performativa, percebeu-se uma maior aproximação desta com o campo real de 

acontecimento. A chave para a nova compreensão do conceito encontra-se na palavra 

performatividade, isto é, que é resultado de uma performance, de um desempenho, um fato 

real, que pode ser observado e descrito, e não como algo imaginado e descrito. O que se quer 

dizer é que o conceito de sustentabilidade está presente na vida das pessoas e dentro das 

organizações de forma performativa, dentro do possível de acontecer, e não dentro do que se é 

imaginado ou canônico. 
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Tentando melhorar a compreensão, é possível fazer uma analogia da sustentabilidade 

com o catolicismo. Sendo católico e acreditando que analogias são boas opções para expressar 

linhas de pensamento, é possível tratar o tema da seguinte forma. Se todos os católicos 

acreditam na igreja e em seus mandamentos por meio do evangelho, pode-se dizer que ele 

acredita no canônico, numa predeterminação do que é certo e o que é errado, porém, nem 

todos os católicos ou nenhum deles se comportam totalmente obedecendo às regras canônicas 

da igreja, dessa forma somos todos pecadores. Assim acontece com a sustentabilidade: há 

regras e conceitos canônicos que regem a sustentabilidade, porém nós todos que acreditamos 

na sustentabilidade não conseguimos seguir todas suas regras e determinações, portanto, na 

sustentabilidade também somos pecadores por não conseguir fazer tudo que se é necessário e 

fazer apenas o que é possível dentro da nossa performatividade.  

Ao reconsiderar o objetivo geral da pesquisa é possível afirmar que ele foi atendido 

de forma satisfatória, uma vez que foi possível compreender como se dá a sustentabilidade 

como prática de gestão em um hotel que se declara sustentável em uma capital do nordeste 

brasileiro. Por meio do atendimento do objetivo foram constatadas diferenças entre teoria, 

discurso e prática, quando se trata de sustentabilidade e apresentar melhorias na conceituação 

teórica para o campo da sustentabilidade.  

Além de melhoria conceitual para o termo sustentabilidade como prática, a pesquisa 

também contribui com a aproximação do campo de estudos da sustentabilidade a corrente 

denominada Estudos Baseados em Práticas. A definição da sustentabilidade como prática 

sociomaterial e toda sua relação com a sociomaterialidade. Também é possível estabelecer 

contribuições da pesquisa para o campo prático da sustentabilidade no setor hoteleiro, 

conforme apresentado nos resultados da pesquisa os pontos de melhoria possível nas práticas 

com a finalidade de melhorar a sua performatividade.  

No entanto, como limitações da pesquisa aponta-se o fato de se tratar de um hotel, 

que possui um funcionamento de vinte e quatro horas, em que não havia possibilidade do 

pesquisador poder acompanhar todos os momentos de acontecimento do hotel. Também pode 

ser considerado um fato limitante a não aceitação de todos os funcionários para concederem 

entrevistas, assim como não foi possível realizar entrevista com um dos sócios-proprietários 

do hotel, que sempre que procurado havia indisponibilidade de agenda. Também foi um fator 

limitante o acesso à licença ambiental do hotel. Por algumas vezes foi solicitado à gerente, 

que não encontrava posse sob a licença, que deveria ser liberada pelo setor jurídico da rede o 

que não ocorreu em tempo hábil.  
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Acreditando que a sustentabilidade é um campo vasto para pesquisa e considerando 

que esse trabalho não esgota as possibilidades de compreensão desse campo, faz-se algumas 

sugestões para pesquisas futuras. A primeira dela nasce da curiosidade e vontade de saber 

como seriam os resultados desse tipo de pesquisa usando técnicas robustas de etnografia ou 

etnometodologia. A segunda sugestão é em relação à ampliação do uso de abordagens teórica 

do campo das práticas tais como o uso da Teoria da Atividade Histórico Cultural, Teoria Ator 

Rede, a abordagem de inovação social trazida por Pantzar e Shove. Novas pesquisas podem 

também serem realizadas em outras realidades, isto é, acompanhar a sustentabilidade como 

prática em outros setores de atuação. Também se fazem necessários estudos que busquem 

identificar o tipo de formação dada as pessoas que trabalham diretamente com a 

sustentabilidade, o que foi identificado como uma fragilidade na gestão do hotel.  
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1. A adoção da sustentabilidade permitiu a criação de novos serviços ou a agregação de 

novas características aos serviços existentes? 

2. Quais foram as novas competências que tiveram que ser desenvolvidas por 

prestadores de serviço, usuários e funcionários? 

3. Quais foram as mudanças nas relações entre prestadores e usuários?  

4. Quais foram as competências técnicas materiais e imateriais que precisaram ser 

desenvolvidas em razão da adoção da sustentabilidade? 

5. Você já trabalhou no ramo da hotelaria anteriormente? Se sim, qual a principal 

diferença de seu trabalho anterior para o atual?  

6. Como o desenvolvimento da sua prática de trabalho é afetado pela sustentabilidade? 

7. Quais foram as orientações iniciais ao você ingressar nesse emprego? 

8. O que subsidia o seu entendimento do que é “sustentável”? Fizeram curso, leram 

alguma coisa?  

9. Ser um hotel sustentável é..... 

 


