
CAMINHOS E DESCAMINHOS DO TRABALHO: IMPASSES E RUPTURAS 
NA CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE GESTAÇÃO – UM ESTUDO DE 
CASO.

Dissertação de mestrado apresentada por Sônia Lúcia Bahia Ferreira em 1999.

Orientador: Maria da Graça Druck de Faria

Resumo:

As resignificações que o trabalho tem sofrido geram impactos na forma como os homens se 
estruturam para sobreviver. Desta forma as organizações (espaços modernos de alocação dos 
homens e do trabalho) também se reconfiguram. Tais situações interessam sempre a Sociologia, 
uma vez que as práticas de trabalho de cada momento histórico tendem a explicitar a realidade 
social. A presente dissertação tenta dar conta dos movimentos fundantes feitos pelos galegos 
(emigrantes) na construção do Hospital Espanhol e de como esses movimentos consolidam um 
modelo de gestão, assim como tenta esclarecer como esses movimentos estão sendo reconfigurados 
face à necessidade do Hospital fazer frente a “modernidade”. um longo caminho foi trilhado. Um 
caminho que como conseguimos identificar nem sempre foi que não foi racionalmente planejado —
“Feito em “pedaços”. Assim muitos atalhos e obstáculos foram criados e tem sido estes que hoje 
melhor definem o processo .dessa instituição que tenta, ao longo dos seus 114 anos, perenizar-se na 
história. Este projeto configurou um estudo de caso a partir de uma perspectiva interdisciplinar. O 
objeto empírico foi abordado a partir de uma leitura sócio-antropológica e também psicossocial. A 
metodologia utilizada foi a da pesquisa empírica; através de entrevistas qualitativas, investigamos a 
percepção, de seus atores sociais, da situação do hospital. Submetemos esses resultados à análise de 
conteúdo e conseguimos revelar o cenário atual de uma arena de lutas. Número de Páginas: 148p.
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