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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender a relação que o trabalhador em responsabilidade social 

empresarial estabelece com a prática profissional em um cenário de crise ética vivenciado no 

Brasil no período 2015-2017. Para tanto, é realizada uma cartografia que mapeia esse processo 

em uma perspectiva calcada na multiplicidade e em atravessamentos transindividuais. Foi 

construído conhecimento a esse respeito por meio de entrevistas com onze trabalhadores que 

passaram por uma ruptura nas atividades laborais durante o recorte temporal e precisaram 

ressignificar a própria percepção identitária e a construção de sentido advinda do trabalho. A 

discussão de resultados sustenta enunciados que abarcam o sofrimento experimentado em 

função da crise ética e do arrefecimento econômico que levou a uma redução de empregos na 

área. Também foram mapeadas as alternativas de resistência e transgressão que constituíram 

processos de subjetivação. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Cartografia. Trabalho. Subjetivação. 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this research is to understand the relationship established between the worker 

in social corporate responsible and the professional practice during the ethical crisis as 

experienced in Brazil in 2015-2017.  To examine this, a cartography mapping was carried out 

with a perspective based on multiplicity and transindividual crossings. Knowledge was built in 

this respect through interviews with eleven workers who experienced a rupture in work 

activities during the time and had to re-signify their own perception of identity and the 

construction of meaning derived from their work. The discussion of results supports statements 

that the suffering workers experienced was a result of the ethical crisis and the economic 

downturn that led to a reduction of jobs. Also the alternatives of resistance and transgression 

were mapped. These alternatives constituted processes of subjectivation. 

 

Keywords: Corporate social responsibility. Cartography. Job. Subjectivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vivencia uma crise sem precedentes desde 2013, que pode ser assim definida 

em função de sua abrangência econômica, social, política e institucional. A ampliação dos 

efeitos no país da crise econômica internacional e os escândalos de corrupção envolvendo a 

cúpula do governo federal a partir da deflagração da Operação Lava Jato levaram a um cenário 

de questionamento social acerca das instituições (ANTUNES, 2015).  

A Transparência Internacional, uma organização da sociedade civil que se dedica a 

combater a corrupção em âmbito global, divulgou em janeiro de 2017 uma pesquisa de 

percepção de corrupção em 176 países, considerando o ano de 2016. O Brasil ficou na 79ª 

posição do ranking iniciado pela Dinamarca e finalizado pela Somália, país africano 

considerado nesta acepção o mais corrupto do mundo (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2017). 

De acordo com a iniciativa, os resultados destacam a conexão entre corrupção e 

desigualdade, que se alimentam mutuamente para criar um círculo vicioso entre corrupção, 

distribuição desigual do poder na sociedade e distribuição desigual da riqueza. A organização 

sustenta que mesmo quando medidas anticorrupção estão na letra da lei, na prática, muitas vezes 

são contornadas ou ignoradas (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017). 

Para a Transparência Internacional, a consequência reside no fato de que a colusão 

entre as empresas e os políticos absorve bilhões de dólares em receitas das economias nacionais, 

beneficiando poucos em detrimento de muitos. Deste modo, a corrupção sistêmica viola os 

direitos humanos, impede o desenvolvimento sustentável e alimenta a exclusão social 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017). 

No Brasil, a crise econômica concomitante à crise política pôde ser sentida pela 

população, entre diversos outros fatores, por meio da queda nos índices de emprego. A taxa de 

desocupação vem registrando aumento contínuo de acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Passou de 6,7% em 2014 para 8,5% em 2015 e 11,5% em 2016 (IBGE, 2017a). Em 2017, a 

estimativa do segundo semestre é de 13% (IBGE, 2017c). 

Apenas no segundo trimestre de 2017 a Despesa de Consumo das Famílias voltou a 

apresentar resultado positivo, após nove trimestres consecutivos de queda. O crescimento foi 

de 0,7% na comparação com mesmo período de 2016. De acordo com o IBGE, alguns 

indicadores macroeconômicos que influenciaram esse pequeno aumento foram a desaceleração 
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da inflação, a redução da taxa básica de juros e o crescimento, em termos reais, da massa salarial 

(IBGE, 2017b). 

Nesse contexto, ser brasileiro e trabalhador significa vivenciar um momento marcado 

pelo desemprego, pela diminuição do padrão de vida e por toda a sensibilidade que vem a 

reboque ao se viver com menos recursos financeiros e menor confiança nas instituições. 

Descrença que passa por uma crise ética que envolve os principais tomadores de decisão do 

país: representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além de empresários e outros 

agentes públicos (BRASIL. Ministério Público Federal, 2017). 

O cenário se apresenta de forma ainda mais sensível para os trabalhadores que têm a 

ética como algo intrínseco a suas atividades, como é o caso dos profissionais que atuam em 

responsabilidade social empresarial (RSE). Os documentos que orientam a atividade, como ISO 

26000 (ABNT, 2010), SA 8000 (SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL, 2001), 

ISO 16001 (ABNT, 2004), Norma da Global Reporting Initiative (GRI, 2016) e Indicadores 

Ethos de Responsabilidade Social Empresarial (INSTITUTO ETHOS, 2007) estabelecem 

diretrizes e caminhos para que as organizações atuem de modo responsável do ponto de vista 

social e ambiental.  

Os temas centrais dos referidos documentos incluem governança, direitos humanos, 

práticas de trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas ao 

consumidor e envolvimento e desenvolvimento comunitário. Esses temas se desdobram em 

questões que comportam aspectos éticos, como discriminação e grupos vulneráveis; direitos 

econômicos, sociais e culturais; condições de trabalho e proteção social; diálogo social; uso 

sustentável de recursos; práticas anticorrupção; envolvimento político responsável; 

concorrência leal; geração de riqueza e renda; e investimento social (ABNT, 2010). 

No entanto, embora haja prescrições a respeito daquilo que as organizações devam dar 

conta e assumir como compromisso ético, a responsabilidade social empresarial é objeto de um 

debate intenso e controverso, desde 1950, que evolui com o próprio conceito de empresa e com 

a aplicação da ética no contexto organizacional. Quanto mais poder as empresas exercem na 

sociedade, mais elas deveriam estar comprometidas com comportamentos socialmente 

desejáveis e eticamente justificados, indo ao encontro das expectativas criadas na sociedade 

quanto a sua atuação (JESUS; SARMENTO; DUARTE, 2017, p. 4-5).  

Deste modo, o desafio da RSE é integrá-la à cultura organizacional, gerindo de forma 

ética o relacionamento com as partes interessadas e constituindo-se como uma base do campo 

da ética empresarial (JESUS; SARMENTO; DUARTE, 2017, p. 9). Nesta medida, nas 

organizações que contam com profissionais que atuam especificamente em responsabilidade 
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social, cabe a este trabalhador articular a ética que consta nos documentos orientadores a uma 

prática que se efetive no relacionamento com os stakeholders da organização.  

A distância natural entre trabalho prescrito – o como fazer apontado pelas normas – e 

trabalho real – que reinventa as normas a partir das demandas da realidade (ENRIQUEZ, 1997; 

2014; DEJOURS, 2009; LHUILIER, 2014) - é objeto de investigação das clínicas do trabalho 

(BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011), uma vez que requer do trabalhador a criação de 

alternativas para preencher esta lacuna.  

Diante do momento de crise ética vivenciado, a dicotomia prescrição versus realidade 

pode se tornar fonte de sofrimento, angústia e diversos outros sentimentos no profissional de 

RSE, na medida em que ele precisará elaborar alternativas para cumprir com suas tarefas 

guiadas pela ética em um momento em que decisões políticas e administrativas no país são 

orientadas por parâmetros menos nobres. A circunstância é propícia a novos desenvolvimentos 

acadêmicos, de modo a gerar análises aprofundadas de um momento que ainda está em decurso, 

mas cujos atravessamentos já podem ser sentidos pela sociedade como um todo e pelos sujeitos 

em particular. 

Para esta abordagem, o presente trabalho articula as discussões acerca da RSE em 

sistemas de gestão empresariais à perspectiva do filósofo francês Michel Foucault. A pesquisa 

mergulha em sua articulação dos conceitos de saber, poder e subjetividade como caminho para 

compreender de que modo a crise ética vivenciada no país impacta o trabalhador que atua em 

RSE. Para tanto, será utilizado o método da cartografia (DELEUZE; GUATTARI, 1995), que 

visa a mapear processos e abarcar a multiplicidade, a complexidade e a transversalidade do 

mundo vivenciado pelo trabalhador contemporâneo. 

O objetivo geral deste estudo consiste em cartografar o processo subjetivo e 

transindividual vivenciado por trabalhadores que atuavam em RSE em uma empresa brasileira 

de grande porte e que saíram da organização no período entre 2015 e 2017, inserido no marco 

temporal de uma das maiores crises ético-políticas vivenciadas no país.  

Seus objetivos específicos consistem em: 

1. Construir, em uma perspectiva transindividual, conhecimento acerca dos 

sentimentos emergentes em profissionais que atuavam em questões sociais diante 

de denúncias de corrupção que afetaram o país no período do estudo; 

2. Refletir sobre o processo de percepção da própria identidade pelo trabalhador cuja 

práxis está diretamente vinculada à promoção da ética em um momento de crise 

ética;  
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3. Elaborar, em uma compreensão transindividual, as alternativas subjetivas 

alcançadas para ir além dos impasses vivenciados pelos sujeitos de pesquisa no 

período em questão. 

A escolha dos participantes se deu a partir de sua condição de desligados da 

organização na qual trabalhavam com atividades relacionadas à RSE. Esse recorte atendia ao 

pressuposto da pesquisadora de que esses trabalhadores, por terem vivenciado uma ruptura, 

teriam atravessamentos latentes relacionados ao espaço-tempo no qual prescindiram da 

atividade laboral e mais liberdade para enunciar sua experiência sem constrangimento diante 

da organização. 

Se por opção ou por contingência esse sujeito passou por uma ruptura com a atividade 

laboral desempenhada, o presente estudo discutirá como trabalhadores que atuam em RSE 

vivenciam subjetivamente as repercussões da crise ética do país em sua experiência de trabalho. 

Em havendo sofrimento, este pôde ser superado pela via da criatividade ou, uma vez destituído 

da atividade, a lacuna existente entre prescrito e real ficou agravada pela impossibilidade de 

uma virada criativa devido à saída do sujeito da organização que o empregava? 

Para tanto, o capítulo 2, de revisão de literatura, articula os sistemas de gestão e a 

psicossociologia ao método da cartografia. Segundo as conceituações da psicossociologia, o 

trabalho confere ao profissional um caráter identitário que gera atravessamentos subjetivos 

profundos. Essa linha de investigação das clínicas do trabalho utiliza-se da psicanálise para 

pensar as repercussões subjetivas inclusive na vivência laboral e os atravessamentos dos 

sujeitos em uma perspectiva tanto individual quanto social.  

Para verificá-la a partir do entendimento do trabalhador como um sujeito desejante 

empreendido pela psicossociologia, um método que permite essa construção de conhecimento 

transindividual sob o ponto do vista do trabalhador de RSE é o método da cartografia 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995). Mais do que apreender estruturas, objetos e estados de coisas, 

a cartografia visa a acompanhar processos em movimento, em um método igualmente 

processual e não baseado em prescrições (PASSOS; BARROS, 2009a). 

Assim, no capítulo 3, de metodologia, a perspectiva transversal da cartografia é 

construída a partir de um método não prescritivo, construtivista, aberto ao devir, calcado na 

realização de intervenções que tomam corpo por meio de entrevistas individuais e de uma 

entrevista em grupo não realizada, cuja importância para a pesquisa, no entanto, será detalhada 

no capítulo 4. Tanto a etapa individual, que conta com onze entrevistas realizadas sem 

questionário e em profundidade, quanto a etapa em grupo, que não ocorreu devido à ausência 
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de participantes, tiveram papel fundamental na construção de conhecimento elaborada pelo 

estudo.  

O capítulo 4, de discussão de resultados, sustenta um debate acerca do trabalho em 

RSE como um dispositivo na acepção foucaultiana, atravessado por linhas de força, curvas de 

iluminação e de enunciação. Articulam-se poder, saber e modos de subjetivação com foco no 

trabalho em RSE a partir da experiência como trabalhador nesta realidade laboral. Referências 

identitárias, percepções de tempo, resistências, transgressões e novos modos de existir são 

construídos a partir das elaborações realizadas no âmbito da presente pesquisa, em uma 

cartografia do desterritório percebido após o encerramento da relação de trabalho.  

No capítulo 5, as considerações finais dão indicações de possíveis aprofundamentos, 

desdobramentos e novas conexões no campo dos estudos a respeito da RSE e do profissional 

que atua na função, muitas vezes atravessado pelo sentido desta atuação em seu caráter mais 

profundo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão de literatura do presente estudo percorreu autores relacionados aos sistemas 

de gestão, à psicossociologia e ao método da cartografia de modo a responder ao problema da 

pesquisa, que busca construir conhecimento acerca do impacto da crise ética brasileira sobre 

profissionais de responsabilidade social no período entre 2015 e 2017. Para compreender o 

percurso entre os tópicos iniciais da pesquisa e a produção teórica efetivamente considerada 

para o trabalho, foi elaborado um mapa da literatura que representa graficamente as articulações 

realizadas. 

 

 

Organograma 1 – Saúde mental do trabalhador e responsabilidade social 
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2.1 SISTEMAS DE GESTÃO E O PROFISSIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Os modelos de gestão tradicionais tendem a ver os sistemas organizacionais em uma 

lógica que percebe o mundo como algo passível de ser estudado por meio da construção de 

certezas, herdada da tradição cartesiano-newtoniana. Porém, as explicações da razão para os 

fenômenos sociais a partir de leis naturais, simples e imutáveis cada vez menos dão conta da 

complexidade contemporânea. A teoria da complexidade, cujo principal expoente é o sociólogo 

francês Edgar Morin, considera que o mundo no qual vivemos é marcado por incertezas e, para 

lidar com ele, faz-se necessária uma nova visão sistêmica, pós-cartesiana (FERREIRA et al., 

2009, p. 108; MORGAN, 2015, p.259).  

Também a atuação em RSE requer um saber não compartimentado, transdisciplinar e 

adequado aos novos tempos de crise. O desafio da responsabilidade social é o desafio da 

complexidade (COSTA, 2017). Segundo Morin (2013, p. 12-13), “a inadequação, com efeito, 

tem crescido constantemente entre nossos saberes parcelados, compartimentados entre 

disciplinas, e entre os problemas multidimensionais, transnacionais, globais, planetários”. Para 

o pensador, a divisão de disciplinas torna incapacitante o aprendizado da complexidade, da 

palavra complexus, ‘o que é tecido junto’. Deste modo, o desafio da globalidade é um desafio 

da complexidade. 

[...] uma das tragédias do pensamento atual é que nossas universidades e escolas 

superiores produzem eminentes especialistas cujo pensamento é muito 

compartimentado. O economista enxerga apenas a dimensão econômica das coisas, 

assim como o religioso e o demógrafo nas suas respectivas áreas, e todos encontram 

dificuldade para entender as relações entre duas dimensões. A inteligência que sabe 

apenas separar quebra a complexidade do mundo em fragmentos isolados, diminuindo 

as chances de compreensão e reflexão (MORIN, 2013, p. 13). 

Na medida em que a RSE sustenta uma responsabilização das organizações pelos 

impactos que causa de modo a equilibrar ganhos econômicos, desenvolvimento social e 

conservação ambiental (ABNT, 2010), o profissional de RSE precisa trabalhar com uma visão 

abrangente e complexa que consiga articular convergências e impasses relacionados à 

convivência entre as diversas disciplinas envolvidas.  

Segundo o pensamento da complexidade, o objeto do saber não pode ser considerado 

em sua realidade objetiva, sem a interferência do sujeito que o analisa (FERREIRA et al., 2009, 

p. 108): 

O cientista e os pensadores não mais devem ser vistos como sujeitos seguros, baseados 

em certezas absolutas. Devem, sim, ser percebidos como sujeitos interrogantes que 

tentam, diante da complexidade e constante transformação que caracterizam o mundo, 

encontrar novos pontos de apoio que auxiliem na percepção das características das 
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novas ordens que vêm sendo construídas, ainda que provisórias, convivendo com 

dúvidas e incertezas (FERREIRA et al., 2009, p. 108). 

Nessa discussão também se insere a questão do poder e das relações no interior das 

organizações. Os sistemas de gestão constituem uma prática social e, enquanto tal, não podem 

desconsiderar as relações de poder existentes nas organizações, constitutivas de qualquer ordem 

social organizada e que permitem a cada um “utilizar seus recursos, desenvolver estratégias 

para manter sua posição, transformar a situação existente a seu favor ou então inovar” 

(CHANLAT, 2011, p. 112). Nesta perspectiva, pessoas são tão ou mais importantes que os 

aspectos econômico-financeiros que costumam balizar a tomada de decisão nas organizações: 

Num mundo que tem a tendência a privilegiar o econômico e o financeiro, o gestor 

talvez descubra que a ação gerencial mais eficaz é aquela que leva em conta tanto as 

pessoas como os imperativos econômicos; a ver que a consideração pelos elementos 

humanos não é contraditória com o bom desempenho econômico da organização e 

que, nesse domínio, não há apenas uma maneira de fazer as coisas (CHANLAT, 2011, 

p. 127). 

O profissional de RSE, assim como o cientista e os pensadores, está inserido no desafio 

da complexidade que as empresas precisam enfrentar. O valor da criatividade, em geral 

solicitado pelas organizações contemporâneas, somente pode se desenvolver a partir do 

afastamento do equilíbrio. Como os paradigmas dos modelos tradicionais de gestão impõem a 

busca de adaptação ao ambiente, a liberdade de escolha como condição básica para uma ação 

criativa fica limitada pelas restrições impostas pelo ambiente (FERREIRA et al., 2009, p. 108; 

MORGAN, 2015). 

Tem-se então, de um lado, a exigência de uma atuação profissional conectada à 

contemporaneidade e à sua evidente complexidade. De outro, a limitação de modelos e sistemas 

de gestão muitas vezes ainda assentados sobre um pensamento cartesiano que não mais dá conta 

dos desafios atualmente enfrentados pelas organizações.    

Em todo ator social, no caso o trabalhador, há um sujeito com desejos, sonhos e 

ambições, que precisa fundamentalmente de reconhecimento e consideração de sua 

subjetividade, participando da construção de sua existência também no trabalho (CHANLAT, 

2011, p. 113; LHUILIER, 2014). Para a consideração dessas subjetividades e tratamento de 

consequências quando não há essa consideração, existem as clínicas do trabalho. 

 

2.2 PSICOSSOCIOLOGIA 

 

As clínicas do trabalho constituem-se como um conjunto de teorias a respeito da 

relação entre trabalho e subjetividade e, embora diversas entre si, seu objeto comum é a situação 
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de trabalho e a relação entre sujeito, trabalho e meio (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). Entre 

as teorias clínicas do trabalho, destacam-se a Psicodinâmica do Trabalho, a Clínica da 

Atividade, a Psicossociologia e a Ergologia (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). Diversos 

pressupostos são compartilhados por essas teorias, como o interesse pela ação e o poder de agir 

do trabalhador; e a compreensão de que o trabalho não se resume ao emprego, mas é apreendido 

como atividade de transformação do real e de construção de significados pessoais e sociais 

(CLOT, 1999; LHUILIER, 2014; BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). 

A perspectiva clínica também reserva ao sofrimento no trabalho um papel de destaque. 

O sofrimento não é reduzido pelas diversas teorias à dimensão individual, mas é entendido 

numa perspectiva de construção social, na medida em que está associado a uma concepção do 

trabalho como terreno privilegiado de mediação entre o singular e o coletivo (BENDASSOLLI; 

SOBOLL, 2011). 

Para além dos compartilhamentos conceituais, as diversas teorias clínicas do trabalho 

apresentam diferenças epistemológicas, teóricas e metodológicas que poderiam levar a 

impasses caso fossem utilizadas em sua diversidade para o presente trabalho (BENDASSOLLI; 

SOBOLL, 2011). Interfaces e teceduras entre as diferentes teorias e seus expoentes são 

inevitáveis e valiosas ao longo do percurso de estudo, porém se fez necessário escolher uma 

delas para a construção desta pesquisa. A leitura psicanalítica das reciprocidades entre 

individual/coletivo e psíquico/social e dos elementos intrapsíquicos de natureza inconsciente 

levou à escolha da psicossociologia como abordagem para o presente estudo. 

Atualmente, os principais expoentes dessa disciplina, entre eles Eugéne Enriquez, 

Gilles Amado e Dominique Lhuilier, com sua proposta de demarcação epistemológica da 

psicossociologia do trabalho (LHUILIER, 2014), estão reunidos no CIRFIP, um centro 

internacional de pesquisa, formação e intervenção psicossociológica sediado na França. As 

conferências, publicações e programa de formação funcionaram cotidianamente no ano de 

2017. 

No Brasil, universidades como UFMG, USP e UFF também vêm desenvolvendo 

pesquisas e intervenções psicossociológicas e foram realizadas três edições do Colóquio 

Internacional de Psicossociologia e Sociologia em Belo Horizonte nos anos de 2005, 2007 e 

2009. A revista Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, vinculada à USP, publicou um 

número especial, do qual foram extraídos diversos trabalhos para o presente estudo, em 2014, 

totalmente dedicado à psicossociologia, com publicação de autores brasileiros e franceses 

consagrados pelo desenvolvimento acadêmico da disciplina. 
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Eugène Enriquez, um dos precursores da psicossociologia, defende que, desde o 

advento do capitalismo e da revolução industrial do século XVIII, o trabalho ganhou 

centralidade nas sociedades ocidentais, tornando-se um atributo fundamental da vida humana 

(ENRIQUEZ, 2014). No entanto, essa afirmativa parte de uma perspectiva psico-sócio-histórica 

e o autor refuta esta centralidade ao afirmar que “o trabalho não constitui a essência do homem, 

ainda que tenha se tornado, nos tempos modernos, o mais importante de seus atributos ou, pelo 

menos, um de seus atributos essenciais” (ENRIQUEZ, 2014, p. 171). 

Porém, se o trabalho não constitui a essência do homem, a práxis lhe dá identidade 

(AMADO, 1994; ENRIQUEZ, 1999; 2014). Para Enriquez, toda perda de trabalho provoca uma 

ferida profunda na identidade de diferentes pessoas, concorrendo para a desagregação de suas 

personalidades: 

[...] o trabalho só permite uma saída política sob a ética da responsabilidade, uma ética 

onde sabemos o que temos a fazer, onde podemos exprimir o que podemos fazer e o 

que não sabemos. A identidade para cada um de nós tem a ver com nossas 

consistências e com a relação destas com outros seres humanos (ENRIQUEZ, 1999). 

Dominique Lhuilier (2014) remonta o nascimento da psicossociologia à década de 

1930, quando passa a oferecer um conjunto de recursos essenciais para os campos da 

investigação e da ação, constituído pela articulação entre campo social, condutas humanas e 

vida psíquica. Os objetos privilegiados desta clínica do trabalho são os sistemas mediadores 

entre indivíduo e sociedade: essencialmente o grupo, a organização e a instituição (LHUILIER, 

2014, p. 6). Para Lhuilier (2014), a questão do trabalho mobiliza fortemente as representações 

que cada um de nós faz do mundo e de si mesmo (GIUST-OLLIVIER; OUALID, 2011; 

LHUILIER, 2014), conforme explicitado abaixo: 

[...] Para nós, o trabalho não é a parte maldita da atividade humana, oposta ao campo 

da política – que seria sua parte nobre – ou à contemplação, depurada das escórias da 

heterodeterminação. Nossa concepção do trabalho está fundada em uma questão mais 

vasta: a da ação do homem sobre seu ambiente, ações que põem em jogo suas razões 

e até suas possibilidades de existir. O trabalho stricto sensu não pode ser separado das 

demais atividades humanas, individuais, coletivas ou cívicas. Em outras palavras, 

tudo o que leva a desarticular o trabalho dessas atividades contribui para sua 

desumanização (LHUILIER, 214, p. 6). 

Lhuilier (2014) pontua que a psicossociologia concebe o trabalho como a ação do 

homem sobre seu ambiente, que põe em jogo suas razões e até sua possibilidade de existir. 

Nesta medida, a práxis tem por objeto o novo que implica a transformação do sujeito e da 

organização social (LHUILIER, 2014; GIUST-OLLIVIER; OUALID, 2011). 

De um lado, estão as questões psíquicas enraizadas na história do sujeito, o destino de 

suas forças pulsionais, suas experiências de repressão e recalque. De outro, a instituição com 
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sua funcionalidade psíquica, “que mobiliza investimentos, representações e valores que 

garantem as bases da identificação do sujeito com as finalidades por ela definidas” (LHUILIER, 

2014, p. 14; DOMINGOS, 2013). 

Nesta medida, Yves Clot (2011) sustenta que a crise do trabalho contemporâneo está 

em um momento de exacerbação, o que explica a existência de uma nova demanda social que 

questiona a pesquisa acadêmica e enseja novas iniciativas. Essas iniciativas a que Clot se refere 

consistem em avançar a discussão a respeito das clínicas do trabalho em sua diversidade 

metodológica, teórica e epistemológica. Ao reconhecer a articulação entre o mundo psíquico e 

o mundo social, a clínica do trabalho contempla as vivências de sofrimento ancorada nas 

experiências objetivas e subjetivas de trabalho, assim como enfatiza os processos criativos e 

construtivos do trabalhador (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011).  

Deste modo, o sentido do trabalho não se prescreve e é sempre co-construído em um 

duplo investimento de desejos inconscientes e de validações sociais, em uma busca de sentido 

relativa ao lugar que se reserva ao desejo, articulando-o com a energia pulsional e a sublimação 

que se realiza quando a dedicação ao trabalho pelo sujeito se torna objeto de reconhecimento 

social (ENRIQUEZ, 1997; LHUILIER, 2014, p. 15). 

O conceito de atividade como práxis remete a uma atividade própria, “que parte e vai 

se enraizando no sujeito ativo para desabrochar, se for o caso, em um contexto social” 

(LHUILIER, 2014, p. 11). A concepção de trabalho remete à atividade humana que tem uma 

finalidade, que é contextualizada e que, por sua vez, transforma seu autor e seu mundo: 

Nesse caso, o trabalho é sempre orientado simultaneamente pela conduta do sujeito e 

seus próprios motivos, pelo segmento da realidade a ser transformada e pelas 

atividades e expectativas dos outros, sejam eles prescritores, coautores ou usuários – 

clientes do trabalho realizado. Mas temos de ir além e reconhecer que o conceito de 

trabalho humano, tal como definido aqui, não pode ser desarticulado da concepção 

daquilo que funda as unidades sociais (ou seja, as exigências da ação) e nem daquilo 

que funda a subjetivação (entendida como desenvolvimento da vida psíquica) 

(LHUILIER, 2014, p. 11) 

Lhuilier retoma os três fundamentos da metapsicologia freudiana - ponto de vista 

tópico, econômico e dinâmico (FREUD, 2010b) - para marcar os atravessamentos de diferentes 

forças pulsionais na relação entre subjetividade e trabalho. Para tanto, o corpo, fundamento do 

sentimento de identidade, encontra no trabalho taylorizado uma polícia, que lhe transforma em 

uma máquina e esvazia-lhe sua substância pela repressão. Essa dinâmica levaria a uma pressão 

interna “que pode encontrar duas saídas: a passagem ao ato ou as compensações 

psicossomáticas. Isso pode ocorrer com a irrupção de novas patologias ou mesmo com o 

agravamento de patologias crônicas até então estabilizadas” (LHUILIER, 2014, p. 12). 
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A autora defende que o sujeito não pode se construir fora da relação com o outro e que 

esse outro, na medida em que pode operar como modelo, “nos leva a explorar os caminhos e as 

formas de identificação (a alguém, a valores, a uma ideologia) na escolha de uma profissão, na 

constituição da profissionalidade, na elaboração das regras e dos valores do trabalho” 

(LHUILIER, 2014, p. 12).  

Nessa perspectiva, o outro, ao funcionar como apoio, torna-se referência para os 

recursos interpessoais, construídos por meio da cooperação, da resistência às imposições do 

trabalho e da superação dos obstáculos, assim como também remete aos recursos 

transindividuais e simbólicos (AMADO, 1994; AMADO; ENRIQUEZ, 2011; AMADO, 2014; 

LHUILIER, 2014, p. 12). A autora parte do ideal do eu (FREUD, 2011) como referência para 

que o sujeito aprecie suas realizações: 

O ideal do eu é a voz da prescrição. Ela diz o que é preciso fazer para se conformar 

ao modelo.  E a distância desse ideal alimenta sentimentos de inferioridade ou até 

mesmo de vergonha. Esse ideal não tem apenas um caráter individual, função da 

história singular, dos modelos parentais. Como lembra Freud, ele tem um caráter 

social: é o ideal que reúne uma família, uma classe, uma nação; mas também uma 

profissão, um coletivo de trabalho. E esses ideais sociais do eu não são somente 

transmitidos: em nossa perspectiva, eles são engendrados a partir de valores sociais 

elaborados na ação (LHUILIER, 2014, p. 12-13). 

Lhuilier traz para a formulação daquilo que constitui a epistemologia da 

psicossociologia do trabalho a criatividade winnicottiana como modo de tolerar a dissociação 

existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real (ENRIQUEZ, 1997, CLOT, 2009; 

DEJOURS, 2009; AMADO; LHUILIER, 2012, AMADO, 2014). Criatividade esta que não 

estaria ligada à formulação de uma bela obra reconhecida pelo outro, mas como resposta às 

exigências criativas trazidas pelos imprevistos que colocam o real à prova na atividade. É 

característica inerente ao trabalho o enfrentamento a pressões e limites impostos pelos 

obstáculos do real e pelo fazer junto: 

Portanto, “trabalhar” é ao mesmo tempo um trabalho de civilização do real, por meio 

do desenvolvimento de recursos simbólicos e de um trabalho de humanização que nos 

afasta de nossos ancestrais animais, levando-nos a renunciar a uma parte de satisfação 

das moções pulsionais em troca de uma parte de segurança. Entendemos essa questão 

dos limites em dois níveis: o primeiro, do possível ou do impossível e, o segundo, das 

interdições e das regras que regem as relações entre os homens. [...] Nos dois casos, o 

sofrimento aparece e está no primeiro plano das análises. A experiência dos limites 

também fundamenta as duas vias de desenvolvimento da subjetivação: a da 

criatividade e da sublimação (LHUILIER, 2014, p. 13). 

Aqui é possível articular a psicossociologia com o trabalho em RSE no tocante à 

oposição entre trabalho prescrito e trabalho real. Domingos (2013) avalia que a 

responsabilidade social organizacional, disciplina que alia a administração das empresas a 
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valores sociais, é um mecanismo de regulação social e possui a função de mediadora de 

processos psíquicos, políticos e sociais de agregação e desagregação em diferentes modos de 

viver.  

A autora elenca as diretrizes da RS em preocupações éticas, transparência nas 

negociações e nos processos como um todo, cuidado com a rede de relacionamentos e ações 

sociais positivas (DOMINGOS, 2013, p. 85). Sua repercussão junto ao público interno das 

empresas pode se dar de forma construtiva ou destrutiva, uma vez que “internamente, junto aos 

trabalhadores, se a Responsabilidade Social Organizacional não recebe investimentos para ser 

uma ferramenta eficaz de oxigenação do sistema organizacional, torna-se ela mesma parte de 

sua necrose” (DOMINGOS, 2013, p. 89). 

Quando o trabalho vai no sentido oposto ao sentido de criação que lhe é dado,  

[...] é o que testemunham as grandes preocupações em matéria de saúde no trabalho-, 

o sujeito se atrofia e sua vida psíquica fica anestesiada, em situações nas quais a 

atividade e a práxis se desarticulam, a confrontação com o real fica entravada, a 

atividade é reduzida a gestos e condutas programadas, destituídas de afeto 

(LHUILIER, 2014, p. 11). 

Deste modo, uma resposta ao sofrimento que advém da lacuna entre prescrito e real se 

daria pela via da invenção e da transgressão como experiência adaptativa a essa cisão no 

cotidiano da atividade (LHUILIER, 2014).  

Georges Bataille concebe a transgressão como a essência do erotismo, na medida em 

que este compreende em si o prazer e a consciência do interdito (1987). Erotismo para além do 

prazer sexual, que liga como pulsão de vida, cria vínculos entre humanos e transgride a 

descontinuidade imputada pela morte (FREUD, 2010a; BATAILLE, 1987; VENTURA, 2012; 

LHUILIER, 2014). Caberia ao trabalho a organização do mundo e ao erotismo a sua 

transgressão: 

Pelo fato de introduzir a superação num mundo organizado, a transgressão é o 

princípio de uma desordem organizada. Ela deve seu caráter ordenado à organização 

a que tinham chegado os seus praticantes. Essa organização, fundada no trabalho, é 

ao mesmo tempo fundada na descontinuidade do ser. O mundo organizado do trabalho 

e o mundo da descontinuidade são um só e mesmo mundo. Os instrumentos e os 

produtos do trabalho são coisas descontínuas. Aquele que se serve do instrumento e 

fabrica os objetos é também um ser descontínuo, e a consciência de sua 

descontinuidade se aprofunda no emprego ou na criação de objetos descontínuos. É 

em relação ao mundo descontínuo do trabalho que a morte se revela: para os seres 

cujo trabalho revelou a descontinuidade, a morte é o desastre elementar que põe em 

evidência a inanidade do ser descontínuo (BATAILLE, 1987, p. 78). 

Erotismo esse que possibilita que os grupos se constituam conjuntos vivos nos quais 

cada sujeito possa obter reconhecimento, consideração e estima. São fragmentos de Eros, 

fragmentos de amor que precisam minimamente ter lugar para que as relações sociais cotidianas 
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aconteçam, inclusive no ambiente em que se exercem as atividades laborais. Havendo Eros e 

sendo o amor a matriz do laço social, há investimento libidinal e as variadas repercussões que 

atingem o sujeito quando o amor se frustra, o reconhecimento do grupo não vem e outros 

revezes que podem trazer sofrimento subjetivo, inclusive no ambiente de trabalho (AMADO, 

1994; AMADO; ENRIQUEZ, 2011; DOMINGOS, 2013; ENRIQUEZ, 2014). 

Os obstáculos à vida criativa podem decorrer das compulsões à repetição, relativas ao 

sujeito, ou de falhas na segurança do ambiente que provocam uma diminuição da atividade 

criadora (LHUILIER, 2014, p. 14; DOMINGOS, 2013). Lhuilier atesta que “é o caso, 

particularmente, das situações de precariedade ou de ruptura: demissão, acidente de trabalho, 

doença, reconversão profissional imposta, migração forçada etc. Na ruptura, o entre-dois, entre 

o passado e o futuro, é rompido” (LHUILIER, 2014, p. 14). 

A autora pontua a relação dialética entre as regras instituídas e instituintes, animadas 

por atores, eles próprios, instituídos e instituintes: 

A instituição trabalho, em sua diversidade relativa às diferentes atividades sociais, 

também é uma produção humana, e não somente o que se impõe aos homens. A 

concepção da instituição reduzida ao instituído faz dela uma superestrutura a serviço 

de uma ordem social, ou mesmo a serviço da dominação dos dominantes. Ora, na 

verdade a instituição sempre é trabalhada pelo instituinte, a partir do questionamento 

das regras contraditórias às quais o sujeito é submetido e pelo fato de ser colocada à 

prova na práxis (LHUILIER, 2014, p. 15) 

Amado (2014) sustenta a afetação dos indivíduos e dos grupos de trabalho a partir de 

pressões técnicas e éticas no ambiente laboral: 

[...] a abordagem psicossociológica do trabalho poderia então ser aquela que, 

colocando a atividade no centro, tenta esclarecer as questões psíquicas em jogo 

(individuais e coletivas), assim como as questões éticas que as afetam, sempre levando 

em conta as pressões técnicas oriundas do ambiente organizacional ou cultural, 

visando ao desabrochar das forças criadoras (AMADO, 2014, p. 108). 

As conceituações da psicossociologia e a forma como a disciplina enxerga o 

atravessamento do sujeito pelo trabalho constituem suporte para as reflexões aqui formuladas 

a respeito dos trabalhadores que atuam em RSE. Consistem em mais um subsídio para a análise 

a ser elaborada em parceria com os sujeitos de pesquisa em relação aos atravessamentos 

sofridos pelo ideal do eu, no momento em que as prescrições éticas que guiam a atuação 

profissional distanciam-se de tal modo do real da práxis, a ponto de poder gerar uma crise de 

identidade que afeta este trabalhador enquanto sujeito (DUBOST, 1987; ENRIQUEZ, 1997; 

HERREROS, 2002; CLOT, 2009; DEJOURS, 2009; AMADO; LHUILIER, 2012; LHUILIER, 

2014, HANS, 2016). 
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2.3 O MÉTODO DA CARTOGRAFIA 

 

No primeiro volume de Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1995) constroem a base em 

que se assenta o método da cartografia. O método construtivista se dedica a apresentar a 

realidade como algo que não supõe nenhuma unidade, não cabe em nenhum tipo de totalidade, 

nem remete a um sujeito específico. Realidade esta formada a partir da multiplicidade, na qual 

o eu se dissolve para dar lugar a complexas e plurais correlações. 

Os autores (DELEUZE; GUATTARI, 1995) destacam que bom exemplo é o livro, que 

nesta acepção não teria objeto nem sujeito, mas seria feito de “matérias diferentemente 

formadas, de datas e velocidades muito diferentes. Desde que se atribui um livro a um sujeito, 

negligencia-se este trabalho das matérias e a exterioridade de suas correlações” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 10). Ou seja, o objeto livro, que tão tradicionalmente caracteriza-se pelo 

autor que carrega na capa, não poderia ser assim definido na medida em que esse mesmo autor 

constitui-se a partir de tantas referências para além de si que não deveria deter a autoria como 

se essa dissesse respeito apenas a ele: 

Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, 

estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de 

desterritorialização e desestratificação. [...] Tudo isto, as linhas e as velocidades 

mensuráveis, constitui um agenciamento. Um livro é um tal agenciamento e, como 

tal, inatribuível. [...] Um livro tampouco tem objeto. Considerado como 

agenciamento, ele está somente em conexão com outros agenciamentos, em relação 

com outros corpos sem órgãos (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 10-11). 

Em relação ao próprio livro, a questão dos significados e significantes que abarca é 

menos importante do aquilo com o que ele funciona, em quais conexões faz passar intensidades, 

em quais multiplicidades se introduz e metamorfoseia a sua, pois “um livro existe apenas pelo 

fora e no fora” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 11).  

A questão da multiplicidade, valendo-se da botânica, é desenvolvida pela analogia 

entre o livro clássico e uma raiz, na qual a lógica binária e as relações biunívocas levam a um 

eixo central que se divide progressivamente, mas que sempre estão condicionadas à força desse 

eixo como suporte para a planta. Já o livro compreendido segundo a cartografia seria 

semelhante a um rizoma, tal qual um tubérculo que não fixa ponto de partida ou chegada 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 14). 

Nele, a conexão e a heterogeneidade se dão de um ponto a outro sem qualquer lógica 

prescrita e aquilo que o compõe consiste em modos de codificação diversos, organizações de 

poder, artes, ciências, lutas sociais, levando a um descentramento. Funciona em uma 



26 

 

multiplicidade que só existe se subtraída uma suposta dimensão superior, na qual o uno é 

excluído para que o verdadeiro múltiplo possa existir (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 14-

15). 

Essa concepção define a multiplicidade pelo seu fora, estabelece seus contornos a 

partir das linhas de fuga que marcam os limites nos quais as linhas que formam determinada 

multiplicidade transformam-na em outra, quando aumenta suas conexões de forma tal que muda 

necessariamente sua natureza (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15): 

É impossível exterminar as formigas, porque elas formam um rizoma animal do qual 

a maior parte pode ser destruída sem que ele deixe de se reconstruir. Todo rizoma 

compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, 

territorializado, organizado, significado, atribuído, etc; mas compreende também 

linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. Há ruptura no rizoma 

cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga 

faz parte do rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16). 

O rizoma se faz por um mapa, não por um decalque cristalizado, fixado em si mesmo. 

O mapa se opõe ao decalque por estar voltado a uma experimentação ancorada no real e 

contribui para a conexão dos campos. Para os autores, o mapa 

É aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível 

de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se 

a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma 

formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como uma obra de arte, 

construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. [...] um mapa tem 

sempre múltiplas entradas contrariamente ao decalque, que volta sempre “ao mesmo”. 

Um mapa é uma questão de performance, enquanto que o decalque remete sempre a 

uma presumida competência (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20). 

Por ser construído na multiplicidade, por meio de entradas diversas e complexas, sem 

caminhos predefinidos, o mapa admite o espaço do desejo. “É sempre por rizoma que o desejo 

se move e produz”, de sorte que seguir uma árvore com suas raízes binárias significa a morte 

do desejo, que o fazem declinar e o conduzem à morte. Porém o rizoma opera sobre o desejo 

por “impulsões exteriores e produtivas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20-21). 

Têm-se aí os agenciamentos, a partir desse crescimento das dimensões de determinada 

multiplicidade. Agenciamentos maquínicos de desejo, assim como agenciamentos coletivos de 

enunciação (DELEUZE; GUATTARI, 1995), que levam, ambos, aos modos de subjetivação 

(CASTRO, 2016; FOUCAULT, 2017a). 

Os modos de subjetivação são as práticas de constituição do sujeito. Estão ligados aos 

modos de objetivação do sujeito, nos quais o sujeito se torna objeto de determinada relação 

entre conhecimento e poder (CASTRO, 2016; FISCHER, 2012): 

Com efeito, os modos de subjetivação e de objetivação não são independentes uns dos 

outros; seu desenvolvimento é mútuo. Se, como Foucault, chamamos “pensamento” 
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ao ato que instaura, segundo diferentes relações possíveis, um sujeito e um objeto, 

uma história do pensamento seria a análise das condições em que se formaram e 

modificaram as relações entre o sujeito e o objeto para tornar possível uma forma de 

saber. Essas condições, para Foucault, não são nem formais nem empíricas; elas 

devem estabelecer, por exemplo, a que deve submeter-se o sujeito, que estatuto deve 

ter, que posição deve ocupar para poder ser sujeito legítimo de conhecimento, sob que 

condições algo pode converter-se em objeto de conhecimento, como é 

problematizado, a que delimitações está submetido. Essas condições estabelecem os 

jogos de verdade, as regras segundo as quais o que um sujeito pode dizer inscreve-se 

no campo do verdadeiro e do falso (CASTRO, 2016, p. 408).  

Pensar relações de poder com Foucault significa renunciar a uma representação 

negativa e jurídica do poder, que associa o poder à lei, à interdição, à liberdade e à soberania e 

que o compreende a partir de um “conjunto de instituições e aparelhos garantidores da sujeição 

dos cidadãos em um Estado determinado” (FOUCAULT, 2017a, p. 99-100). Pelo contrário, o 

poder deve ser compreendido como a multiplicidade de correlações de forças imanentes: 

A condição de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que permite 

tornar seu exercício inteligível até em seus efeitos mais “periféricos” e, também, 

enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidade do campo social 

não deve ser procurada na existência primeira de um ponto central, num foco único 

de soberania de onde partiriam formas derivadas e descendentes; é o suporte móvel 

das correlações de forças que, devido a sua desigualdade, induzem continuamente 

estados de poder, mas sempre localizados e instáveis. Onipresença do poder: não 

porque tenha o privilégio de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se 

produz a cada instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto 

e outro. O poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque provém de 

todos os lugares (FOUCAULT, 2017a, p. 101). 

Assim, se o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais 

e móveis, não cabe pensá-lo a partir de uma oposição binária entre dominadores e dominados, 

mas percebê-lo por meio do atravessamento de linhas de força no conjunto do corpo social que 

servem de suporte a amplos efeitos de clivagem (FOUCAULT, 2017a, p. 102-103). 

Se para Foucault o poder implica saber e o saber repousa sob um jogo de poder, 

Oliveira e Heuser (2017) discutem em que consiste esse saber: 

Trata-se de conjunto de elementos constituído no campo de uma formação discursiva 

em conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas num tempo e 

espaço. Diz-se, com isso, que em determinado momento, emite-se certo enunciado e 

isso que fora dito se configura como um saber verdadeiro, o qual, ao ser ensinado por 

meio da relação de poder, atua de maneira disciplinar, produzindo o indivíduo. [...] 

Assim, o sujeito é investido por uma relação de poder-saber e tem sua subjetividade 

esculpida, por meio das ações sobre ações de modo com que ele corresponda a 

urgências históricas locais (OLIVEIRA; HEUSER, 2017, p. 94). 

As instituições adquirem assim um papel normalizador por meio dos discursos que 

fazem circular. Na perspectiva arqueológica, o discurso se constitui pelos enunciados que 

provêm de um mesmo sistema de formação e torna-se possível falar em discurso econômico, 
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discurso psiquiátrico. Nessa concepção, a análise discursiva é tomada como uma questão 

metodológica (CASTRO, 2016). 

Porém, as práticas discursivas não são apenas um modo de fabricar discursos, mas no 

pensamento genealógico incorporam o não discursivo, os não-ditos, e tomam corpo nos 

esquemas de comportamento, no conjunto das técnicas, das instituições e em seus tipos de 

transmissão e difusão. Como afirma Foucalt, “o tipo de análise que eu pratico não se ocupa do 

problema do sujeito falante, mas examina as diferentes maneiras pelas quais o discurso cumpre 

uma função dentro de um sistema estratégico onde o poder está implicado e pelo qual o poder 

funciona” (FOUCAULT, 2012 apud CASTRO, 2016, p. 120). 

Para Foucault, dizer é, em si mesmo, uma forma de fazer. O sujeito é, a todo tempo, 

subjetivado por discursos e práticas, mas que ao mesmo tempo o colocam em relação com o 

poder e tornam possível um modo de lidar calcado na resistência (FISCHER, 2012, p. 39). 

Guattari e Rolnik (1996) chamam de processos de singularização aqueles que se 

opõem à máquina capitalística de produção de subjetividade. Um modo de oposição às 

singularidades hegemonizadas pela produção e consumo, que consiste em 

[...] recusá-los para construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modos de 

relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que produzam uma 

subjetividade singular. Uma singularização existencial que coincida com um desejo, 

com um gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos 

encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedades, os 

tipos de valores que não são os nossos (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 17). 

Para além dos sujeitos e suas instâncias psíquicas, o agenciamento coletivo de 

enunciação é aquele que nem corresponde a uma entidade individuada, nem a uma entidade 

social predeterminada. Deste modo, a subjetividade se produz a partir de agenciamentos de 

enunciação duplamente descentrados. De um lado, estão as máquinas de expressão 

extrainidividuais, tais como sistemas maquínicos, sociais, tecnológicos, ecológicos. De outro, 

aqueles de natureza intrapsíquica, como sistemas de percepção, de sensibilidade, de afeto e de 

desejo (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 31). Assim, a subjetividade não estaria totalmente 

centralizada no indivíduo: 

Uma coisa é a individuação do corpo. Outra é a multiplicidade dos agenciamentos da 

subjetivação: a subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro do 

social. Descartes quis colar a ideia de subjetividade consciente à ideia de indivíduo 

(colar a consciência subjetiva à existência do indivíduo) – e estamos nos envenenando 

com essa equação ao longo de toda a história da filosofia moderna (GUATTARI; 

ROLNIK, 1996, p. 31). 

Deste modo, a subjetividade não estaria situada no campo individual, mas no campo 

de produção social e material. Os fenômenos de expressão social não seriam o somatório de 
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subjetividades individuais. Pelo contrário, a subjetividade individual é que seria um 

entrecruzamento de determinações coletivas econômicas, tecnológicas, de mídia. 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 33). A individuação se daria somente em algumas 

circunstâncias, em alguns contextos sociais, em meio a uma realidade de agenciamentos 

coletivos de subjetividade: 

O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: 

uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade 

tal qual a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se 

reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu 

chamaria de singularização (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 33). 

A relação de poder entre o discursivo e o não discursivo é descrita na fase genealógica 

de Foucault. Nesta, o conceito de dispositivo abarca a rede de relações que se estabelece entre 

elementos heterogêneos como discursos, instituições, regramentos, leis, enunciados científicos, 

o dito e o não-dito. Foucault fala de dispositivos disciplinares, dispositivos de poder, 

dispositivos de saber, dispositivo de sexualidade (CASTRO, 2016, p. 124; FOUCAULT, 

2017a).  

Castro afirma que o dispositivo estabelece a natureza do nexo que pode existir entre 

esses elementos heterogêneos: “por exemplo, o discurso pode aparecer como programa de uma 

instituição, como um elemento que pode justificar ou ocultar uma prática, ou funcionar como 

uma interpretação a posteriori dessa prática, oferecer-lhe um campo novo de racionalidade” 

(CASTRO, 2016, p. 124). 

Se o dispositivo é uma formação que teve por função responder a uma urgência, como 

no caso das prisões (FOUCAULT, 2014), tem assim uma função estratégica, conforme afirma 

Castro (2016) no exemplo a respeito da “reabsorção de uma massa de população flutuante que 

era excessiva para uma economia mercantilista. Tal imperativo estratégico serviu como a matriz 

de um dispositivo que se converteu pouco a pouco no controle-sujeição da loucura, da doença 

mental, da neurose” (CASTRO, 2016, p. 124). 

Porém, Oliveira e Heuser estabelecem uma contraposição que sustenta tanto um 

caráter estratégico quanto tático a respeito do conceito concernente aos dispositivos: 

Esses podem ser táticos – os quais compõem determinada estratégia – como também, 

consistirem na própria estratégia: a família, o hospital, o exército, são dispositivos, 

conforme afirma Foucault. Entretanto, podem ser táticas, ou seja, instrumentos para o 

funcionamento de uma estratégia maior, tal como produzir determinada população 

sob um investimento político. Em outras palavras, esses dispositivos são utilizados 

para fazer funcionar uma estratégia. Sendo estratégia ou compondo-a, um dispositivo 

atua de maneira a constituir indivíduos que atendam determinada urgência histórica 

que se impõe como objetivo, como por exemplo, induzi-los a corresponder ao mundo 

da economia (OLIVEIRA; HEUSER, 2017, p. 92). 
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Estudos em ciências humanas e sociais utilizam-se dos conceitos de dispositivo, 

discursividade e modos de subjetivação para pensar instâncias complexas que guardam caráter 

disciplinar. Quando se fala em método da cartografia, trata-se menos de compreender a 

metodologia como conjunto de regras e procedimentos preestabelecidos e mais de estabelecer 

uma estratégia flexível de análise crítica (PRADO FILHO; TETI, 2013). 

Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro elaboraram de forma coletiva pistas para o mapeamento cartográfico de processos 

de produção de subjetividade (ALVAREZ; PASSOS, 2009; BARROS; KASTRUP, 2009; 

BARROS; PASSOS, 2009; ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009; KASTRUP, 2009; KASTRUP; 

BARROS, 2009; PASSOS; KASTRUP; ESCOSSIA, 2009; PASSOS; BARROS, 2009a; 

2009b; PASSOS; EIRADO, 2009; BARROS; BARROS, 2013; BARROS; SILVA, 2013; 

EUGÊNIO; FIADEIRO, 2013; FONSECA; COSTA, 2013; KASTRUP; PASSOS, 2013; 

PASSOS; KASTRUP, 2013; POZZANA, 2013; SADE; FERRAZ; ROCHA, 2013; TEDESCO; 

SADE; CALIMAN, 2013). Mais do que apreender estruturas, objetos e estados de coisas, a 

cartografia visa a acompanhar processos em movimento, em um método igualmente processual 

e não baseado em prescrições: 

Nesse mapa, justamente porque nele nada se decalca, não há um único sentido para a 

sua experimentação nem uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em uma 

cartografia. A realidade cartografada se apresenta como mapa móvel, de tal maneira 

que tudo aquilo que tem aparência de “o mesmo” nao passa de um concentrado de 

significação, de saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão ilegítima de ser 

o centro de organização do rizoma. Entretanto, o rizoma não tem centro (PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009). 

Passos, Kastrup e Escóssia (2009) apresentam pistas do método da cartografia, que 

funcionam como referências para a manutenção de uma abertura ao que se produz no percurso 

de uma pesquisa. 

[...] Não se trata de uma ação sem direção, já que a cartografia reverte o sentido 

tradicional de método sem abrir mão da orientação do percurso da pesquisa. O desafio 

é o de realizar uma reversão do sentido tradicional de método – não mais um caminhar 

para alcançar metas pré-fixadas (metá-hódos), mas o primado do caminhar que traça, 

no percurso, suas metas. A reversão, então, afirma um hódos-metá. (PASSOS; 

BARROS, 2009, p. 17) 

Por este método, a pesquisa é orientada por um plano da experiência, que acompanha 

os efeitos do percurso de investigação sobre o objeto, o pesquisador e a produção do 

conhecimento. Deste modo, “o primado da experiência direciona o trabalho da pesquisa do 

saber-fazer ao fazer-saber, partindo-se do saber na experiência à experiência do saber” 

(PASSOS; BARROS, 2009a, p. 18). 
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Para tanto, tornam-se fundamentais os conceitos de implicação, individuação e 

transversalidade. O primeiro coloca em análise os atravessamentos que compõem um campo 

de pesquisa, em uma fundamentação que já radicalizou a crítica à neutralidade analítica e ao 

objetivo cientificista contido nos conceitos de transferência e contratransferência institucionais 

(PASSOS; BARROS, 2009b; DOMINGOS, 2013). Mais além, implicação que pressupõe a 

ampliação dos objetivos da intervenção, “que vai aumentando quando se considera agora uma 

dinâmica transdutiva a partir da qual as existências se atualizam, as instituições se organizam e 

as formas de resistência se impõem contra os regimes de assujeitamento e as paralisias 

sintomáticas” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 21). 

A individuação (SIMONDON, 1989) ocorre quando o sujeito se posiciona como um 

elemento do problema vivenciado por ele interiormente e também pelo coletivo em que se 

insere, por meio de sua ação. É essa perspectiva que os autores (PASSOS; BARROS, 2009) 

consideram ao indicar que fazer-se parte de um coletivo é individuar-se: 

Se o processo é ininterrupto, o ser psíquico não resolve, ele mesmo, a sua 

problemática, sendo forçado a ultrapassar os seus próprios limites, agora numa 

individuação do coletivo. O indivíduo psíquico se associa ao grupo pela realidade pré-

individual que o habita. Individua-se agora uma “unidade coletiva” (PASSOS; 

BARROS, 2009, p. 23). 

O conceito de individuação leva ao desenvolvimento da transindividualidade como 

caminho de circulação de subjetividades, na medida em que o indivíduo nem está fechado em 

si mesmo, nem pode ser puramente coletivo: 

[...] seu futuro é uma individuação permanente, ou mais, um conjunto de acesso da 

individuação avançando de metaestabilidade a metaestabilidade; o indivíduo é, 

portanto, nem substância, nem simples parte do coletivo: os atos coletivos intervêm 

como resolução de problemas individuais, o que significa que a base da realidade 

coletiva já está parcialmente contida no indivíduo, na forma da realidade pré-

individual que permanece associada à realidade individual (SIMONDON, 1989, p. 

20)1. 

Esta concepção de coletivo a partir do que se constitui o transindividual, ou pré-

individual, considera que “embora distintos, os dois planos (coletivo e individual) não se 

opõem, e sim constroem entre si relações de reciprocidade que asseguram cruzamentos 

múltiplos” (ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009, p. 94). 

Já a transversalidade, conceito proposto por Guattari (1974), relaciona-se com a 

cartografia quando esta se apresenta como o trabalho de, a um só tempo, descrever, intervir e 

                                                           
1 Tradução nossa do original: “[...] son devenir est une individuation permanente ou plutôt une suíte d’accès 

d’individuation avançant de métastabilité em métastabilité; l’individu n’est ainsi ni substance ni simple partie du 

collectif: le collectif intervient comme resolution de la problématique individuelle, ce qui signifie que la base de 

la réalité collective est déjà partiellement contenue dans l’individu, sous la forme de la réalité préindividuelle qui 

reste associée à la realité individuée”. 
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criar efeitos-subjetividade. A perspectiva de um saber transversal se impõe assim ao 

pesquisador, uma vez que “operar na transversalidade é considerar esse plano em que a 

realidade toda se comunica. A cartografia é o acompanhamento do traçado desse plano ou das 

linhas que o compõem” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 27). Deste modo, o pesquisador – 

implicado – deverá ser sujeito, vivenciando ele mesmo um processo de individuação e 

garantindo uma comunicação transversal. 

O balizamento trazido pelos três conceitos desemboca na defesa, pela cartografia, de 

que toda pesquisa é em si uma intervenção, que exige do cartógrafo um mergulho no plano da 

experiência: “lá onde conhecer e fazer se tornam inseparáveis, impedindo qualquer pretensão à 

neutralidade ou mesmo suposição de um sujeito e de um objeto cognoscentes prévios à relação 

que os liga” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 30). 

Ao acompanhar o processo em detrimento da representação do objeto, Kastrup (2009) 

utiliza como recursos os conceitos da atenção flutuante (FREUD, 2010c) e do reconhecimento 

atento (BERGSON, 1990) para elaborar as bases que situam a atenção do cartógrafo numa 

perspectiva construtivista, que considera desde o início uma produção dos dados da pesquisa, 

não uma simples coleta de dados.  

A autora cita o texto “Recomendações ao médico que pratica a psicanálise” (FREUD, 

2010c), no qual Freud alerta que a atenção da escuta clínica deve estar ‘uniformemente 

suspensa’, para evitar o perigo da seleção do material trazido pelo paciente com base nas 

expectativas e inclinações pessoais e teóricas do analista. O mesmo aspecto deverá situar a 

atenção do cartógrafo, de modo a suspender as inclinações e expectativas do eu, evitando a 

seleção prévia que poderia obturar os elementos de surpresa presentes no processo observado. 

(KASTRUP, 2009).  

Outro aspecto importante a ser considerado é o a posteriori, que trará o conhecimento 

do significado daquilo que é ouvido apenas posteriormente (FREUD, 2010c, p. 150), quando 

diversos aspectos se entrecruzam e possibilitam percepções mais claras. Não se trata de o 

pesquisador extrair-se da experiência para tirar conclusões desencarnadas no momento em que 

seus atravessamentos estiverem menos latentes, mas de viver e reviver o experimentado até que 

as linhas de compreensão/construção do território se entrelacem a ponto de fazer nomear o vivo 

da experiência. 

Além da psicanálise, a abordagem fenomenológica de Pierre Vermersch também é 

utilizada por Kastrup para pensar a modulação da intencionalidade e a atenção flutuante como 

uma característica da atenção em geral – e não um tipo específico de atenção como proposto 



33 

 

por Freud. Desta forma, a atenção flutuante fica colocada como um horizonte técnico para a 

cartografia: 

A atenção não busca algo definido, mas torna-se aberta ao encontro. Trata-se de um 

gesto de deixar vir (letting go). Tanto a atenção a si quanto o gesto atencional de 

abertura e acolhimento ocorrem a partir da suspensão. Sendo assim, a suspensão, a 

redireção e o deixar vir não constituem três momentos sucessivos, mas se encadeiam, 

se conservando e se entrelaçando (KASTRUP, 2009, p. 38). 

Porém, a atenção aberta ao encontro do que está no devir também se irá deparar com 

dispersores que poderão deslocar o foco da atenção. O regime cognitivo organizado no par 

sujeito-objeto – configuração da política cognitiva realista – é a atitude natural desmontada pela 

suspensão da atenção. A autora sublinha que, quando a atenção se volta para o interior, acessa 

dados subjetivos, como interesses prévios e saberes acumulados, que devem ser descartados 

para que se entre em sintonia com o problema que move a pesquisa: 

As experiências vão ocorrendo, muitas vezes fragmentadas e sem sentido imediato. 

Pontas de presente, movimentos emergentes, signos que indicam que algo acontece, 

que há uma processualidade em curso. Algumas concorrem para modular o próprio 

problema, tornando-o mais concreto e bem colocado. Assim, surge um 

encaminhamento de solução ou uma resposta ao problema; outras experiências se 

desdobram em microproblemas que exigirão tratamento em separado (KASTRUP, 

2009, p. 39). 

A pista referente à atenção do cartógrafo cita pontas de presente e signos que indicam 

que algo acontece como marcos de experiências no interior das intervenções (KASTRUP, 

2009). Para a autora, o funcionamento da atenção do cartógrafo varia entre o rastreio – a 

habilidade de lidar com metas em variação contínua, uma vez que o alvo a ser perseguido 

aparecerá de forma um tanto imprevisível-, o toque – um primeiro vislumbre que aciona a 

seleção, signo de que há um processo em curso e que este requer a atenção renovadamente 

concentrada -, o pouso – que indica que a percepção realiza uma parada e o campo de atenção 

se reconfigura em um novo território – e o reconhecimento atento – uma retomada da suspensão 

da atenção para produzir conhecimento durante um percurso de pesquisa, criando-se 

propriamente o território de observação (KASTRUP, 2009, p. 42-45). 

Neste ponto, a argumentação de Bergson (1990) orienta a concepção de que o 

reconhecimento atento é aquele que nos reconduz ao objeto para destacar seus contornos 

singulares:  

Bergson afirma que sempre que o equilíbrio sensório-motor é perturbado, há uma 

exaltação da memória involuntária. Constantemente inibida pela consciência prática 

e útil do momento presente, isto é, pelo equilíbrio sensório-motor, essa memória 

aguarda simplesmente que uma fissura se manifeste entre a impressão atual e o 

movimento concomitante para fazer passar suas imagens (KASTRUP, 2009, p. 46). 
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O conceito de reconhecimento atento desmonta a noção tradicional de 

reconhecimento, que em geral remete à percepção de uma imagem prévia, e aponta que o 

processo de reconhecimento não se dá de forma linear por meio do encadeamento de percepções 

ou associação cumulativa de ideias, mas ocorre na forma de circuitos, inaugurando “diferente 

construções, cujo resultado é um reconhecimento sem modelo mnésico preexistente” 

(KASTRUP, 2009). Deste modo, o objeto é construído através dos circuitos que a atenção 

percorre. 

É nessa mesma direção que Deleuze e Guattari (1995) sublinham que a cartografia 

não é uma competência, mas uma performance. Ela precisa ser desenvolvida como 

uma política cognitiva do cartógrafo. [...] Naquele momento ele não apenas está 

desprovido de regras metodológicas para serem aplicadas, mas faz ativamente um 

trabalho preparatório. Informações, saberes e expectativas precisam ser deixados na 

porta de entrada, e o cartógrafo deve pautar-se sobretudo numa atenção sensível, para 

que possa, enfim, encontrar o que não conhecia, embora já estivesse ali, como 

virtualidade (KASTRUP, 2009, p. 48-49). 

Esse mundo que existia como virtualidade, mas que se atualiza e ganha existência 

através da composição de um território de observação pela atenção cartográfica, é o que se 

busca neste método que assume uma perspectiva construtivista do conhecimento. A pista da 

atenção do cartógrafo dada por Kastrup dialoga com Daniel Stern ao discutir o momento 

presente e seu papel de cocriação de novas perspectivas na psicoterapia e na vida cotidiana.  

Stern confronta a noção linear de tempo dada pela concepção grega de chronos – na 

qual o presente é um ponto em movimento em direção ao futuro - com o tempo subjetivo de 

kairos – momento transitório no qual algo acontece à medida que o tempo decorre num 

momento de consciência perceptiva. A partir da perspectiva dada por kairos, momentos 

presentes são “pequenos mas significativos acontecimentos afetivos que se desdobram os 

segundos que formam o agora” (STERN, 2007, p. 30). O autor cita o verso “Um mundo num 

grão de areia”, William Blake, como metáfora daquilo que pode ser vivenciado no momento 

presente: 

[...] Muitas vezes é possível ver o panorama mais amplo do passado e da vida atual de 

alguém nos pequenos comportamentos e atos mentais que compõem esse 

micromundo. Além do mais, e de importância vital, ver o mundo nessa escala de 

realidade muda o que pode ser visto e, portanto, muda as nossas concepções básicas 

(STERN, 2007, p. 14). 

Kastrup citas as janelas atencionais de Vermersch (2002) - a joia, a página do livro, a 

sala, o pátio e a paisagem - pautadas em suportes historicamente relacionados a práticas 

cognitivas, técnicas e culturais (2009, p. 43). O momento presente conforme concebido por 

Stern (2007) estaria diretamente relacionado à jóia, “uma janela micro, que funciona na escala 

da atividade do joalheiro, da bordadeira e do leitor minucioso. É uma atenção que se caracteriza 
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por uma atividade eminentemente focal” (KASTRUP, 2009, p. 43). Deste modo, chama-se a 

atenção para a importância deste foco, “quando a atenção pousa em algo nessa escala, há um 

trabalho fino e preciso, no sentido de um acréscimo na magnitude e na intensidade, o que 

concorre para a redução do grau de ambiguidade da percepção” (KASTRUP, 2009, p. 44).  

O foco nos pequenos acontecimentos se apresenta como um recurso valioso na 

antropologia. Clifford Geertz (1989) destaca as três características da descrição etnográfica: é 

interpretativa, interpreta o fluxo do discurso social e fixa o discurso em formas pesquisáveis. 

Em aditamento, atribui-lhe uma quarta característica: ela é microscópica. O teórico afirma que 

“o antropólogo aborda caracteristicamente tais interpretações mais amplas e análises mais 

abstratas a partir de um conhecimento muito extensivo de assuntos extremamente pequenos” 

(GEERTZ, 1989, p. 31). Porém, ele faz um alerta, utilizando a expressão “paraíso num grão de 

areia”. Não se pode tomar a parte pelo todo, com vistas a capturar o mundo amplo no pequeno, 

e deste modo “qualquer generalidade que consegue alcançar surge da delicadeza de suas 

distinções, não da amplidão das suas abstrações” (GEERTZ, 1989, p. 35). 

Se o trabalho do cartógrafo consiste em marcar diversos pontos até que obtenha o mapa 

do processo pesquisado, uma aposta metodológica para a escolha de onde pousar o teodolito e 

realizar a marcação dos ângulos é o apontamento de momentos presentes (STERN, 2007) 

vivenciados entre a pesquisadora e demais participantes no decorrer da pesquisa. 

Deste modo, no presente trabalho, a metodologia de construção da pesquisa e a análise 

de resultados se utilizarão da vivência dos segundos de momento presente como pontos de 

marcação da experiência. Esses pontos, marcados pela pesquisadora em sua própria experiência 

e utilizados como referencial teórico na realização das entrevistas da pesquisa-intervenção, 

formarão o mapa que permitirá demonstrar o que se alcançou na pesquisa e esses pontos em 

microescala consistirão na janela atencional da jóia (VERMERSCH, 2002). 

Segundo Kastrup (2009), cada janela cria um mundo e exclui as outras naquele 

momento, embora esses outros mundos continuem também presentes. Deste modo, a visada de 

cada janela daria lugar, em sua escala, aos diversos gestos atencionais, possibilitando também 

mudanças de nível. A cada mudança de janela, o território de observação passaria por uma 

reconfiguração (KASTRUP, 2009, p. 44).  

Variações, fluxos, relações e afetações dão a densidade do território a ser experenciado 

pelo cartógrafo. Na exploração de territórios pela cartografia, a produção de efeitos de 

subjetivação pode ser construída a partir de um plano coletivo de forças (ESCÓSSIA; 

TEDESCO, 2009). Em sua concepção, 
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Não existem regras fixas, modos privilegiados de relação. As modalidades dos elos e 

as direções multiplicam-se nas diferentes composições momentâneas e locais entre as 

forças. Ao mesmo tempo, o ideal de equilíbrio, como direção única e privilegiada, 

também desaparece. A pluralidade substitui a síntese unificadora, e o princípio da 

estabilidade dá lugar à dinâmica da metaestabilidade (ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009, 

p. 97). 

Habitar o território em que esse plano de forças tem lugar significa também atentar 

para que o plano das formas não impeça a construção de domínios coletivos e metaestáveis 

(ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009). Para tanto, 

As classificações, hierarquizações, dicotomias, formas e figuras, tão familiares a 

nossa realidade cotidiana, precisam desaparecer, mesmo que por instantes, para que 

os corpos se exponham em seu estado de variação o mais intensivo, isto é, como 

qualidades puras ainda não reduzidas às categorias da representação (ESCÓSSIA; 

TEDESCO, 2009, p. 100). 

Se o problema de pesquisa do presente trabalho se constituiu a partir da dissonância 

da ética estabelecida entre prescrição e prática, torna-se fundamental inserir o que seria a ética 

para o cartógrafo. Nas palavras de Escóssia e Tedesco, a ética do cartógrafo 

É uma ética transdutiva e transversal que se traduz na capacidade de transferência 

amplificadora e intensiva, na qual sujeito e objeto de pesquisa se apresentam como 

duas dimensões distintas, porém inseparáveis, de uma mesma realidade reticular. É 

também a inseparabilidade entre sujeito e objeto que anima a cartografia no duplo 

desvio que esta propõe ao processo de investigação do mundo (ESCÓSSIA; 

TEDESCO, 2009, p. 106). 

Esta ética e posicionamento político frente ao fazer científico compreende o olhar do 

pesquisador como um observador que visa a dissolver seu ponto de vista (PASSOS; EIRADO, 

2009). Cada ponto de vista elege aspectos verdadeiros e falsos para a compreensão da realidade. 

Cabe ao cartógrafo que acompanha processos abrir-se para esses diversos pontos de vista, 

porém sem a separação entre subjetivo e objetivo, sem ordenar o mundo de forma maniqueísta 

na consideração de falsos e verdadeiros descontextualizados. Trata-se de contemplar o mundo 

e as linhas de força que têm lugar no território, respeitando a “coemergência sujeito/mundo” 

(PASSOS; EIRADO, 2009, p. 110) e admitindo-se a circulação de pontos de vista:  

O plano da transversalidade expressa uma dimensão da realidade que não se define 

nos limites estritos de uma identidade, de uma individualidade, de uma forma (esse 

saber, o meu saber, o saber que o outro tem e que pode me transmitir), mas 

experimenta o cruzamento das várias forças que vão se produzindo a partir dos 

encontros entre os diferentes nós de uma rede de enunciação da qual emerge, como 

seu efeito, um mundo que pode ser compartilhado pelos sujeitos. [...] Trata-se da 

possibilidade de habitar os pontos de vista em sua emergência, sem identificação e 

sem apego a qualquer um deles. Ser atravessado pelas múltiplas vozes que perpassam 

um processo, sem adotar nenhuma como sendo a própria ou definitiva conjurando o 

que em cada uma delas há de separatividade, historicidade e fechamento tanto ao 

coletivo quanto ao seu processo de constituição (PASSOS; EIRADO, 2009, p. 115-

116). 
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No território cartografado, o pesquisador pode encontrar pontos de vista tidos como 

dados sólidos, objetivos, que podem causar sofrimento àqueles que o encarnam (PASSOS; 

EIRADO, 2009, p. 122). Cabe então ao cartógrafo questionar essas amarras, sem, no entanto, 

substituí-las por outras que ele venha a constituir, de modo a permitir a emergência de 

transversalidades, dissolvendo o ponto de vista do observador (PASSOS; EIRADO, 2009, p. 

122). 

Assim, os fundamentos filosóficos que perpassam o método da cartografia tanto em 

sua proposição por Deleuze e Guattari (1995) quanto em seus desdobramentos acadêmicos 

orientam cada etapa da concepção do presente estudo e serão os direcionadores para a realização 

da intervenção junto aos sujeitos de pesquisa, análise, discussão e escrita dos resultados.  

 

  



38 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Na definição da metodologia deste trabalho, métricas quantitativas e com objetivos de 

padronização não dariam conta de gerar conclusões, uma vez que não haveria como estabelecer 

quais seriam os resultados desejados antes do início do percurso (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2009). Em um trabalho que se propõe a construir uma elaboração acerca dos 

sentimentos do sujeito e sua percepção identitária a partir do encerramento da atividade laboral 

em uma organização de grande porte, não se poderia investir em um método prescritivo, com 

regras prontas e objetivos previamente estabelecidos (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 

2009; PASSOS; BARROS, 2009; BARROS; KASTRUP, 2009, ESCÓSSIA; TEDESCO, 

2009; PASSOS; EIRADO, 2009, ALVAREZ; PASSOS, 2009). 

Tendo em vista a necessidade de um método aberto ao devir, construtivista e polifônico 

– na medida em que os sujeitos de pesquisa precisariam participar ativamente do processo de 

elaboração das repercussões da crise ética do ponto de vista subjetivo – a cartografia 

apresentou-se como a opção metodológica mais aderente ao pretendido pelo trabalho 

(DELEUZE;GUATTARI, 1995; ALVAREZ; PASSOS, 2009; BARROS; KASTRUP, 2009; 

BARROS; PASSOS, 2009; ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009; KASTRUP, 2009; KASTRUP; 

BARROS, 2009; PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009; PASSOS; BARROS, 2009; 2009b; 

PASSOS; EIRADO, 2009; BARROS; BARROS, 2013; BARROS; SILVA, 2013; EUGÊNIO; 

FIADEIRO, 2013; FONSECA; COSTA, 2013; KASTRUP; PASSOS, 2013; PASSOS; 

KASTRUP, 2013; POZZANA, 2013; SADE; FERRAZ; ROCHA, 2013; TEDESCO; SADE; 

CALIMAN, 2013). 

Para cartografar o impacto da crise ética em profissionais de RSE no período de 2015 

a 2017, optou-se por utilizar quatro instrumentos de composição e análise do território em 

questão: a revisão de literatura, o diário de campo, as entrevistas individuais e a entrevista em 

grupo.  

A revisão de literatura buscou primeiramente situar a discussão sustentada pela 

pesquisa no âmbito dos sistemas de gestão e da responsabilidade social empresarial (RSE), de 

modo a refletir sobre a relevância de se pensar os impactos da crise ética em trabalhadores de 

RSE no cenário da pesquisa acadêmica que se debruça sobre o funcionamento das organizações.  

Outra necessidade premente era partir de uma concepção de trabalhador para elaborar 

percepções acerca deste sujeito e seus atravessamentos. Dentre as diversas linhas 

epistemológicas da clínica do trabalho, fundamental para subsidiar as discussões sobre os 

atravessamentos subjetivos sentidos a partir da crise ética, aquela que organicamente foi sendo 
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incorporada às reflexões acerca do trabalho antes do momento de entrevistas foi a 

psicossociologia. Esta não constitui em si uma disciplina nem utiliza pressupostos 

epistemológicos fechados e excludentes. Pelo contrário, reúne uma série de reflexões 

heterogêneas acerca da relação entre o indivíduo e seu meio, além de incorporar a teoria 

psicanalítica como insumo para se pensar o sujeito trabalhador.  

Deste modo, os entendimentos psicossociais acerca do significado de ser um 

trabalhador contemporâneo, as repercussões identitárias contidas no exercer de uma profissão 

e a centralidade do desejo nessa subjetivação funcionaram como inspirações para a diástole de 

pensamento acerca das implicações subjetivas do trabalho construídas conjuntamente entre 

pesquisadora e os sujeitos de pesquisa no momento das entrevistas. 

Já a terceira parte da revisão de literatura representou uma adesão ao método da 

cartografia como pressuposto filosófico. Não se tratava apenas de mais uma metodologia 

possível diante da necessidade de uma escolha para compor esta dissertação, mas a opção pela 

cartografia significou uma nova relação com a produção de conhecimento que perpassou todo 

o trabalho. Para além de objetos fixos a serem descobertos, esta produção se dá por meio de 

uma construção de múltiplas subjetividades, numa perspectiva processual, rizomática e aberta. 

Outro instrumento importante para a realização do estudo foi a escrita do diário de 

campo. Realizada em concomitância com as demais etapas da pesquisa, escrever o diário foi 

fundamental para elaborar paulatinamente um novo posicionamento cognitivo. Funcionou 

como um espaço para se pensar a autorreflexividade da pesquisadora e os atravessamentos por 

ela sofridos no percurso de pesquisa, além da diferenciação entre suas concepções pessoais 

anteriores e aquilo que foi construído ao longo da cartografia pela multiplicidade de 

subjetividades.  

O diário de campo funcionou como peça fundamental para a escrita dos processos 

cartografados pelo estudo, conforme atestam Barros e Kastrup: 

Há uma prática preciosa para a cartografia que é a escrita e/ou o desenho em um diário 

de campo ou um caderno de anotações. [...] Para a cartografia essas anotações 

colaboram na produção de dados de uma pesquisa e têm a função de transformar 

observações e frases captadas na experiência de campo em conhecimento e modos de 

fazer. Há transformação de experiência em conhecimento e de conhecimento em 

experiência, numa circularidade aberta ao tempo que passa. Há coprodução 

(BARROS; KASTRUP, 2009, p. 70). 

A construção do diário possibilitou o registro tanto das informações objetivas, como 

datas e identificação dos participantes, quanto das impressões que emergiram do “plano 

intensivo das forças e dos afetos” (BARROS; KASTRUP, 2009, p. 70). Não foi entendido em 

uma perspectiva burocrática, mas concebido como uma oportunidade de retorno à experiência 
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e de realização de uma nova leitura, tendo sempre em vista a sustentação da presença dos demais 

sujeitos de pesquisa no texto (BARROS; KASTRUP, 2009; CLIFFORD, 2002): 

Ao escrever detalhes do campo com expressões, paisagens e sensações, o coletivo se 

faz presente no processo de produção de um texto. Nesse ponto, não é mais um sujeito 

pesquisador a delimitar seu objeto. Sujeito e objeto emergem de um plano afetivo. O 

tema da pesquisa aparece com o pesquisar. [...] Podemos dizer que assim a pesquisa 

se faz em movimento, no acompanhamento de processos, que nos tocam, nos 

transformam e produzem mundos (BARROS; KASTRUP, 2009, p. 71). 

Não se tratava de interpretar a fala do entrevistado, mas de experimentar aquilo que 

foi vivido conjuntamente nos momentos presentes da entrevista, estabelecendo um terceiro 

elemento – aquilo que se configurou como transindividual – que manteve no campo de forças 

a subjetividade do pesquisador, a alteridade do sujeito de pesquisa e aquilo que foi vivido como 

atravessamento por ambos. Para o diário cabe, inclusive, o que ficou inconcluso, incoerente, e 

que faz saltar aos olhos que as conclusões de uma pesquisa nem sempre irão compor um 

resultado homogêneo (CAIAFA, 2007; BARROS; KASTRUP, 2009). 

Um caminho necessário para a pesquisa consistia na produção de dados primários 

junto aos profissionais de RSE, foco principal de análise do estudo. Para tanto, chegou-se às 

entrevistas individuais como instrumento para elaborar o conhecimento acerca dos 

atravessamentos subjetivos vivenciados a partir da crise ética. Neste momento, houve uma 

confluência entre as percepções da psicossociologia e da cartografia a respeito do referido 

instrumento.  

Machado defende que a entrevista, para a psicossociologia, é destacadamente o 

procedimento metodológico “que se mantém sempre forte até os dias atuais” (MACHADO, 

2010, p. 178). As entrevistas, que consistem em uma ferramenta eficaz na construção e acesso 

ao plano compartilhado da experiência, foram realizadas com base em livre discussão, sem a 

presença de roteiro ou questionário, de modo que a condução das mesmas tivesse um manejo 

cartográfico (TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2013).  

O manejo cartográfico consiste em fazer com que a entrevista intervenha de modo que 

“os dizeres possam emergir encarnados, carregados da intensidade dos conteúdos, dos eventos, 

dos afetos ali circulantes. A fala deve portar os afetos próprios à experiência” (TEDESCO; 

SADE; CALIMAN, 2013, p. 304). Numa visão cartográfica,  

[...] não está em jogo, na narrativa do entrevistado, a re-apresentação em palavras de 

ocorrências que são externas à entrevista. Não há uma experiência em si, externa ao 

dizer, e que seria então relatada pela dimensão neutra dos signos. Abandona-se aqui a 

referência ao modelo representacional em que a linguagem atua como instrumento 

mediador, quase-transparente, entre a experiência do entrevistado e sua fala. Ao 

contrário, como vimos, a linguagem, estabelecida na reciprocidade entre expressão e 

conteúdo, sofre a ação dos fatos e age sobre eles, ostenta em si a própria realidade e, 
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portanto, pode produzir-se como experiência. A entrevista não funciona como o 

procedimento que media o acesso à experiência, ela se efetiva como tal (TEDESCO; 

SADE; CALIMAN, 2013, p. 304). 

Segundo Machado, o êxito da intervenção psicossociológica está em permitir o 

aparecimento reflexivo de um projeto instituinte e questionador que vise não a eliminar 

conflitos ou ensinar o sentido da vida, mas a criar autonomamente novas formas coletivas e 

lúcidas de pensar, agir e viver (MACHADO, 2010, p. 179). 

Abordagens psicossociológicas recentes (HANS, 2016; MELO; BARROS, 2016; 

OLIVEIRA; CALDANA, 2016) se utilizam da pesquisa-intervenção como dispositivo de 

investigação e intervenção. Teoria e prática psicossociais constroem-se por meio de entrevistas, 

interpretações, análises de discurso, observação, reflexões e criação coletiva de conceitos e 

articulações teóricas (MACHADO, 2010).   

Diante das diversas possibilidades de pesquisa-intervenção, o método da cartografia 

(DELEUZE; GUATARI, 1995) apresenta orientação construtivista e uma ampla confluência 

com a presente proposta de trabalho, na medida em que a metodologia vem sendo utilizada na 

investigação de processos de produção de subjetividade, em um método também processual 

(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009; BARROS; KASTRUP, 2009; MELO; BARROS, 

2016). 

Em estudos semelhantes, observa-se que os pesquisadores não consideram uma 

premissa metodológica informar a quantidade total de entrevistas realizadas. Por se tratar de 

abordagens psicossociológicas, em que contam os atravessamentos vivenciados pelos sujeitos 

em uma abordagem intrinsecamente qualitativa, são apresentadas nos resultados as entrevistas 

que de fato contribuíram para a construção de conhecimento empreendida. Esse número de 

entrevistas apresentado nos resultados e conclusões dos trabalhos apontam para uma quantidade 

variável, mas que em função da profundidade dedicada a cada encontro e singularidade da 

análise de resultados, observa-se um número de entrevistas destacadas ao fim dos trabalhos que 

não costuma chegar à casa da dezena. 

Em Scopinho e Santos (2014), há citação a diversas entrevistas realizadas, sem 

quantificação, mas apenas uma delas é esmiuçada. Apesar de ter entrevistado 50 pessoas, Hans 

(2016), no sentido oposto à ampla quantidade de entrevistas, utiliza como principal insumo uma 

situação conflitual testemunhada pela pesquisadora na discussão do estudo. Oliveira e Caldana 

(2016) apresentam entrevistas semiestruturadas e encontros grupais envolvendo 12 

profissionais. Viana e Machado (2011) realizaram seis entrevistas em seu estudo. Melo e Barros 
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(2016) realizaram dez entrevistas em sua pesquisa-intervenção desenvolvida sob os referenciais 

do método da cartografia. 

Na presente pesquisa, a previsão inicial foi de entrevistar cerca de dez profissionais 

que atuavam em questões sociais em uma empresa de grande porte e se desligaram da 

organização entre os anos de 2015 e 2017. Devido à sensibilidade do tema, a pesquisa foi 

submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

e devidamente aprovada antes do convite à participação dos entrevistados, que concordaram 

em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1).  

Foram convidados a participar do estudo 14 sujeitos com as características propostas. 

Todos se interessaram por participar. Onze entrevistas foram realizadas e três não ocorreram 

em função de incompatibilidade de agendas. O recrutamento se deu por meio de contato via 

aplicativo de mensagens para telefone celular com os sujeitos de pesquisa, que já eram 

conhecidos da pesquisadora em função de atividade laboral realizada em conjunto em anos 

anteriores.  

A pesquisadora trabalha com atividades relacionadas à responsabilidade social desde 

2012 e os onze entrevistados para o presente estudo também atuaram na mesma atividade, na 

mesma empresa, e dela saíram no período que vai de 2015 a 2017. Devido ao tamanho da 

organização em que houve a atividade laboral, as pessoas se conheciam com maior ou menor 

profundidade. Algumas haviam estado presentes em alguma mesma reunião, outras eram 

pertencentes a equipes com as quais se desenvolvia atividades periódicas, outras sentavam-se 

lado a lado. 

O local de realização de cada entrevista individual foi escolhido de comum acordo 

entre a pesquisadora e o participante, com prioridade para a maior conveniência para o 

entrevistado. A escolha do local já consistiu em uma negociação e criou oportunidades de 

aproximação e estabelecimento de relação de confiança entre os sujeitos, pois já se tratava de 

um início de conversa, uma primeira aproximação, em que concordâncias e divergências 

deveriam ser encaminhadas. 

A apresentação dos pressupostos filosóficos e epistemológicos da pesquisa revelou-se 

importante para a sustentação da alteridade no trabalho de cartografia dos sentimentos do 

profissional de RSE. Os entrevistados, todos com nível superior e anos de experiência em RSE, 

não teriam qualquer impedimento para compreender esses pressupostos. Compartilhá-los com 

eles consistiu em uma oportunidade para que de fato o pensamento fosse construído de forma 

conjunta, dando a cada um a oportunidade tanto de falar dos próprios sentimentos quanto de 

concordar ou discordar de aspectos como o entendimento do trabalhador como um sujeito 
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desejante, o trabalho em RSE como algo que dá sentido à vida, entre outras ideias iniciais. 

Revelar os instrumentos foi um caminho para construir um texto efetivamente polifônico 

(BARROS; KASTRUP, 2009). 

Os participantes – entrevistados e pesquisadora - estavam todos em posição de sujeitos 

de pesquisa, porém apenas a pesquisadora escreveria a sua cartografia. Tendo em vista a pista 

de atenção do cartógrafo (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009), estar na posição de quem 

organiza e escreve não pode significar um poder que leve à detenção da informação nos pontos 

de interesse subjetivo da pesquisadora, mas que sua subjetividade estará a serviço da polifonia 

do discurso e da construção conjunta do saber a partir dos questionamentos que motivaram o 

estudo.  

Diante do exposto, a pesquisadora sentiu necessidade de conversar sobre a perspectiva 

construtivista e a necessária expressão de subjetividade para que ficasse claro que não se tratava 

de uma abordagem técnica referente ao trabalho em responsabilidade social, mas de que forma 

esse trabalho gerava repercussão subjetiva naqueles que o exerciam. A abordagem revelou-se 

adequada na medida em que foi possível alcançar e nomear sentimentos concernentes aos 

diferentes modos encontrados pelos sujeitos para lidar com o impacto da crise ética em sua 

vivência como trabalhador em questões sociais. 

Dez das onze entrevistas individuais tiveram gravação de áudio, conforme consentido 

por todos os envolvidos, de modo a registrar e facilitar a escrita dos resultados do trabalho. Em 

apenas uma delas não foi possível gravar em função de o equipamento telefônico utilizado para 

esta entrevista não comportar esta função. Durante esta entrevista não gravada, a pesquisadora 

fez diversas anotações para não perder o cerne do pensamento elaborado conjuntamente naquele 

momento. 

A transcrição das dez entrevistas gravadas foi realizada pela própria pesquisadora 

como parte fundamental da execução da pesquisa pelo método da cartografia. Como o fora texto 

é tão importante quanto o que foi falado e a própria entrevista constituía uma vivência 

experimentada pelos sujeitos de pesquisa, o momento da transcrição foi importante porque 

permitiu rememorar a experiência e fazer as marcações de momentos presentes, apontamento 

de sentimentos que vieram à tona e elaboração de significados construídos pela dupla no 

momento da intervenção.  

Ao fim da etapa de entrevistas, percebeu-se que o ato de se fazer uma refeição 

partilhada deu a tônica dos encontros: descontraídos, de igual para igual, realizados em sua 

maioria em cafés ou restaurantes no bairro mais adequado para os sujeitos de pesquisa. Todas 
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as contas foram pagas pela pesquisadora, conforme previsão do TCLE de que os participantes 

não teriam custos com a pesquisa. 

O número de onze entrevistas mostrou-se adequado para o desenvolvimento das 

propostas do estudo. Durante a escrita dos resultados, diante da complexidade e da 

profundidade de análise empreendida, ficou claro que um número maior de entrevistas geraria 

uma sobrecarga e um aproveitamento menor de cada fala perscrutada. 

Duas gravações de entrevistas foram parcialmente perdidas em função de um problema 

no equipamento de gravação. Nos dois casos, houve mais tempo de registro do que de perda e 

a conversa efetivamente registrada foi transcrita, conforme o que foi realizado nas demais 

intervenções. Duas outras entrevistas ficaram com qualidade de gravação ruim em função da 

acústica do local em que foram realizadas e alguns trechos não puderam ser transcritos.  

No entanto, embora tenha havido perda de material nesses quatro casos, a perda não 

pode de modo algum ser a tônica no que se refere a essas entrevistas, na medida em que o 

atravessamento da pesquisadora se deu para além do gravador e as experiências foram da 

mesma forma incorporadas ao trabalho.  

Como o TCLE foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

antes do início do contato com os entrevistados, houve a previsão de realização da etapa em 

grupo antes que se soubesse se seria conveniente ou não para o estudo realizá-la. Como seria 

mais fácil informar ao comitê a não-realização da etapa em detrimento de uma nova submissão, 

assim foi feito.  

Durante a realização das onze entrevistas individuais, alguns entrevistados 

demonstraram interesse em participar da entrevista em grupo, etapa que contava do TCLE 

assinado por todos ao fim da conversa. Além do interesse apresentado, houve também uma 

extensão de prazo para a entrega da dissertação. Desse modo, tudo confluía para que a etapa 

em grupo fosse realizada e assim se planejou. 

O objetivo do grupo era propiciar um ambiente coletivo de atravessamento de 

experiências, sempre com base no desejo de participação do sujeito de pesquisa. O formato de 

entrevista em grupo poderia ser a cena ideal para o compartilhamento de experiências acerca 

dos sentimentos nomeados a partir da relação que os participantes estabelecem com o trabalho 

em RSE e os impactos sentidos no percurso da crise ética vivenciada pelo país. 

Para o evento de grupo, estar em um lugar como um café ou um restaurante foi uma 

possibilidade considerada. No entanto, haveria tanta interrupção externa que se avaliou que não 

seria a melhor alternativa. Ao mesmo tempo, um ambiente frio não estaria alinhado à tônica do 

trabalho. Assim, a alternativa encontrada foi realizar o encontro em uma sala de reunião alugada 
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por hora em um escritório de uso compartilhado no Centro da cidade. Muito embora o território 

físico guardasse certa artificialidade, uma vez que o grupo jamais habitara aquele local, havia 

um território psíquico partilhado pelo grupo, uma vez que a maioria já se conhecia de atividade 

laboral anterior. 

Para criar um clima aconchegante e descontraído, optou-se por uma sala pequena, em 

que caberia o número exato de nove participantes, além de o espaço contar com a tecnologia de 

teleconferência que permitiria a participação dos dois sujeitos entrevistados por mediação 

tecnológica. Com instalações novas, limpas e de bom gosto, a sala comportava também uma 

mesa auxiliar em que seria servido um almoço leve aos participantes.  

Mais uma vez, a comida foi planejada como um mecanismo de integração, 

sociabilidade e descontração ao grupo que anteriormente já havia se entendido enquanto grupo, 

mas que vivia um momento de diáspora, em que cada um já havia tomado seu novo rumo 

profissional e pessoal.  

A etapa de entrevista em grupo foi materialmente preparada, porém não chegou a 

ocorrer porque apenas uma participante esteve no local na data e hora marcadas. O 

detalhamento desta não ocorrência e suas repercussões para a pesquisa constam do capítulo 4, 

de discussão de resultados. Mas cabe adiantar que, a posteriori, ficou evidenciado que tratar da 

expressão de sentimentos e situações delicadas como perda de sentido, baixa auto-estima, 

depressão, desemprego em um grupo cuja composição os entrevistados desconheciam poderia 

mesmo ser uma ocasião a se evitar. 

Optou-se por não revelar a composição do grupo para se fazer jus ao compromisso de 

confidencialidade constante do TCLE. Na medida em que os nomes fossem revelados antes do 

momento do encontro, já haveria uma exposição dos participantes. Porém, todos podiam supor 

que conheciam de alguma forma os demais envolvidos em função de todos terem trabalhado na 

mesma organização. Falar sobre sentimentos a um grupo conhecido porém incógnito poderia 

suscitar dúvidas a respeito da eventual presença de algum desafeto, trazer uma rememoração 

não desejada do cotidiano da atividade laboral, entre outras sensibilidades.  

Deste modo, a etapa em grupo não realizada foi tão importante quanto os demais 

instrumentos metodológicos, como a revisão de literatura, o diário de campo e as entrevistas 

individuais, para cartografar os impactos da crise ética sobre os trabalhadores de RSE. 

Vale ressaltar que o presente estudo não foi elaborado em etapas distintas e 

subsequentes, mas que a literatura, a experiência em campo e a escrita dos resultados foram a 

todo tempo mesclados, intercambiados e repensados em uma constante modificação, 

retroalimentação e complexificação das reflexões empreendidas a partir do estudo.    
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3.1 A AUTORREFLEXIVIDADE DA PESQUISADORA 

 

O método da cartografia compreende a análise de modos de subjetivação em sua 

articulação com saber e poder. Em se tratando de expressão de subjetividade, a primeira que se 

coloca no estudo é a da pesquisadora. Esta irá atravessar a concepção da pesquisa, a escolha de 

pressupostos filosóficos, os instrumentos metodológicos, as análises daí decorrentes e a escrita 

dos resultados.  

A ciência fria, cartesiana, newtoniana, binária que se concebe a partir da identificação 

de um objeto, da verificação de uma hipótese, da quantificação de resultados, dificilmente 

atenderiam às necessidades deste estudo qualitativo, focado nas pessoas e na imensidão de 

singularidades que a partir daí se apresentam. Impossível buscar a idealizada verdade, a 

replicação em laboratório, a adoção das mesmas variáveis para se chegar a um mesmo resultado. 

As duas mesmas pessoas, diante dos mesmos questionamentos, podem ter uma postura 

absolutamente diferente se o dia for outro, se as emoções do período estiverem diversamente 

latentes, se os acontecimentos da vida que precedem a conversa forem mais ou menos 

agradáveis. 

Trata-se então de ciência? Para que serve a ciência? No contexto da presente pesquisa, 

trata-se da academia debruçando-se sobre a dinâmica da vida nas organizações, esse dispositivo 

fundamental ao capitalismo, à produção de riquezas, desigualdades e exclusões. Trata-se de 

pensar as subjetividades que integram a lógica empresarial e que produzem realidades.  

Em um trabalho que se propõe alinhado à tradição francesa de pensamento, elaborado 

a partir de Foucault, Guattari, Deleuze, Morin, questionar os pressupostos científicos clássicos 

é sustentar que aqui se faz ciência porque se produz um conhecimento aplicado que poderá 

contribuir para as percepções acerca do que é ser um profissional na contemporaneidade, a 

partir do recorte e da singularidade do trabalho em RSE. 

O que está em jogo é de fato uma política de cognição. E a presente pesquisa foi 

concebida a partir da cartografia. A escolha das palavras está desde o princípio a serviço da 

nova política cognitiva, construtivista e aberta. Um desafio para a pesquisadora que sempre 

percorreu os territórios na expectativa de desvelar, porém sempre achando que não se tratava 

bem disso. Aderir à cartografia é posicionar-se como o navegador que está no mar, vivendo a 

viagem e arriscando-se a se perder para que se possa encontrar. 

A escolha das palavras é um reposicionar-se cognitivo. Abandonar os verbos 

“verificar”, “conferir”, “averiguar”, “constatar”, “observar” e substituí-los por “construir”, 
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“vivenciar”, “acompanhar”, “experimentar”, “nomear” é um exercício de localização em um 

território dominado por linhas de força outras. Porém, o território é construído por quem o 

habita. Trazer a força de uma relação com o conhecimento baseada em experiências vívidas, 

atravessamentos, imprevistos, incertezas, momentos de deserto é reconhecer que todos esses 

fatores comparecem na pesquisa. Não levá-los em conta e apresentar um objeto irrefutável 

porque supostamente replicável é negar a processualidade da vida e as surpresas diárias que 

acometem todas as relações, inclusive a relação com o saber, com o construir saber e se deixar 

atravessar. 

Neste contexto, diante da impossibilidade de alcance da verdade científica por conta 

de tantas sensibilidades envolvidas, trata-se de trazer discursos de verdade, problematizá-los, 

complexificá-los e sustentar uma discussão a respeito do que se passa no mundo num grão de 

areia estudado, sem universalizações forçosas. 

Desde as descrições densas da etnografia, nas palavras de Geertz (1989), o saber se 

constrói por meio de uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, sobrepostas, 

amarradas, estranhas, irregulares e inexplícitas. O antropólogo ressalta que nos escritos 

etnográficos acabados “o que chamamos de nossos próprios dados são realmente nossa própria 

construção das construções de outras pessoas” (GEERTZ, 1989, p. 19). 

Como os estudos etnográficos não podem chegar a verdades incontestáveis, seu 

progresso seria marcado menos por uma perfeição de consenso do que por um refinamento do 

debate: “Não há conclusões a serem apresentadas; há apenas uma discussão a ser sustentada” 

(GEERTZ, 1989, p. 39). 

E, para este tipo de estudo, torna-se fundamental demonstrar as vicissitudes que 

perpassam o processo de pesquisa, entre elas a autorreflexividade do pesquisador, discutida por 

Yin (2016) quando aborda os diversos métodos de pesquisa qualitativa: 

[...] os dados e as interpretações são precisos de algum ponto de vista [ênfase de Yin], 

o que leva especialmente a uma sensibilidade sobre a necessidade de relatar, de uma 

maneira autorreflexiva, a suposta interação entre o posicionamento do pesquisador 

(como um instrumento de pesquisa) e os eventos e participantes no campo (YIN, 2016, 

p. 17-18). 

Para tanto, é preciso apresentar no trabalho o self reflexivo do pesquisador, 

demonstrando as possíveis facetas de suas lentes de pesquisa e o modo pelo qual estas podem 

ter influenciado o trajeto da pesquisa (YIN, 2016, p. 242). O autor ressalta que esse self 

reflexivo se faz presente em toda investigação científica, porém é mais relevante no caso da 

pesquisa qualitativa, uma vez que essa valoriza a observação direta e a interação entre o 
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pesquisador e os fenômenos estudados. Uma vez que se assume que uma lente é utilizada no 

processo de pesquisa, é consequência admitir que toda lente carrega em si um viés:  

Ao apresentar o seu self reflexivo, o objetivo é identificar as qualidades das suas lentes 

da maneira mais reveladora possível. O objetivo é fornecer à audiência informações 

suficientes para que ela possa fazer sua própria avaliação dos potenciais efeitos 

(desejáveis e indesejáveis) de suas lentes (YIN, ANO, p. 18). 

Quando se trata do método da cartografia, que conjuga o rigor conceitual e político da 

construção de pensamento sobre modos de subjetivação com a liberdade necessária para esse 

mesmo aparecimento, a explicitação das lentes utilizadas e o self da pesquisadora permeiam o 

fazer e o escrever da pesquisa em muitos momentos.  

Essas referências pessoais aparecem em diversos momentos ao longo da pesquisa, mas 

cabe aqui definir seus principais aspectos. A pesquisadora é jornalista e trabalha com atividades 

relacionadas à RSE desde 2012. Essas atividades abarcam o planejamento de responsabilidade 

social em unidades industriais, a avaliação de projetos para investimento social, as ações de 

voluntariado e a produção de conteúdos relacionados à RSE.  

Antes de trabalhar com RSE, a pesquisadora era repórter e a questão social sempre foi 

motivadora de muitos questionamentos. Ao ser selecionada para a função RSE, houve a 

percepção de que haveria um campo de trabalho destinado a promover as mudanças sociais 

vislumbradas como necessárias nos tempos de redação, com os recursos necessários para este 

fim. No entanto, a realidade apresentou-se muito mais complexa e novos fatores entraram em 

cena, como a crise ética que veio à tona desde 2014, os cortes de investimentos e a demissão de 

trabalhadores que atuavam em RSE. 

Como a produção de sentido no trabalho sempre foi um aspecto necessário ao 

cotidiano da pesquisadora enquanto trabalhadora, a realização do mestrado em RSE e o 

imperativo de elaboração da dissertação constituíram uma oportunidade de construção deste 

mesmo sentido junto a pessoas que vivenciavam o mesmo tempo-espaço.  

Por esse motivo, fez-se tão importante o instrumento do diário de campo e a 

apresentação dos pontos de partida das percepções presentes na pesquisa para os próprios 

entrevistados, que com suas vozes forneceram os insumos necessários à estruturação do mapa 

de processos resultante deste trabalho. 

Além destes pontos, cabe ressaltar que o mestrado em RSE vincula-se à Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense, no seu Departamento de Engenharia de 

Produção. Interdisciplinar, o mestrado profissional conjuga vozes que partem de diversas áreas 

do saber, em uma produção plural voltada para o aprimoramento de processos na realidade das 

organizações. Deste modo, articular sistemas de gestão à cartografia proposta por Deleuze e 
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Guattari e à percepção de mundo que se transforma a partir de Foucault requereu uma 

linguagem, uma explicitação de conceitos e uma série de justificativas para que o presente 

trabalho pudesse ser inserido nesse contexto.  
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Passos et al. advertem que é possível imaginar que se cartografa quando apenas se 

representa. Modificar em si mesmo, enquanto pesquisador, o olhar diante do conhecimento 

requer esforço, consiste em uma prática e exige uma inscrição corporal, um lançar-se na água 

e experimentar dispositivos. “O rigor da investigação cartográfica reside na irredutível atenção 

aos movimentos da subjetividade e da paisagem existencial, suas pontas de presente, seus fios 

soltos, suas linhas de fuga em relação à estratificação histórica” (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2009, p. 203). 

Um dos caminhos é incluir o fora-texto no texto, dissolvendo o objeto e a dissociação 

entre pesquisador e pesquisado como categorias estanques e apartadas. Para tanto, a própria 

pesquisadora realizou a transcrição de cada uma das entrevistas realizadas, incluindo nas falas 

dos sujeitos de pesquisa o fora-texto, a entonação das palavras que dão uma indicação mais 

precisa do sentimento que permeava a vivência da entrevista, as movimentações corporais, os 

momentos presentes (STERN, 2007) vivenciados diante da reelaboração das experiências 

passadas, do compartilhamento de sentimentos, da nomeação de percepções que 

cronologicamente já passaram, mas que ainda são vividas no presente em uma perspectiva de 

kairos (STERN, 2007). Ao mesmo tempo, os atravessamentos da pesquisadora eram registrados 

no diário de campo e nas transcrições, para que a atmosfera, o ambiente no qual as elaborações 

tiveram lugar estivessem tão presentes quanto as palavras utilizadas. 

Outro ponto a ser considerado é que se a pesquisa de campo requer a habitação de um 

território que em princípio o cartógrafo não habita (BARROS; KASTRUP, 2009), para o 

presente trabalho isto não se verifica, uma vez que a pesquisadora havia habitado em momento 

pretérito o espaço-tempo laboral em parceria com os sujeitos de pesquisa no recorte temporal 

2015-2017.  

No entanto, o método da cartografia posiciona politicamente o pesquisador como 

sujeito que participa das conexões, da rede de forças que envolvem o fenômeno estudado, como 

sujeito que afeta e se deixa afetar pelo processo mapeado. Ao mesmo tempo, as pistas para o 

método da cartografia instrumentalizam o pesquisador para que seu olhar tenha manejo, de 

modo que se aproxime, focalize, se afaste, vislumbre a paisagem, numa modulação sensível 

que leva à alternância de momentos de identificação e estranhamento. Barros e Kastrup 

explicitam a postura cognitiva que se espera do cartógrafo: 

A atenção mobilizada pelo cartógrafo no trabalho de campo pode ser uma via para o 

entendimento dessa atitude cognitiva até certo ponto paradoxal, onde há uma 

concentração sem focalização. O desafio é evitar que predomine a busca de 



51 

 

informação para que então o cartógrafo possa abrir-se ao encontro (BARROS; 

KASTRUP, 2009, p. 57).  

Essa atitude depende de um exercício que nem sempre é fácil a princípio e que não 

pode ser aprendido nos livros, mas só poderia ser produzida a partir da prática continuada na 

cartografia (BARROS; KASTRUP, 2009). Mais um desafio para o presente trabalho, realizado 

por uma pesquisadora que teve seu primeiro contato com a metodologia na concepção do 

mesmo e a partir da literatura concernente ao método. 

Para lidar com essas questões, fez-se fundamental a concepção articulada por Daniel 

Stern (2007) a respeito do momento presente. Ainda que se trate de mais um livro, ele percorre 

as forças e afetações do agora quando os sujeitos o vivenciam como momento de pura 

presentidade, experiência rica e intensa que trará reverberações subjetivas a partir do mundo 

num grão de areia experimentado.  

A observância desses momentos presentes ajudou a modular o olhar da pesquisadora 

para focalizar naquilo que se constituiu experiência vivenciada pelos sujeitos de pesquisa, em 

substituição a uma procura por informações determinadas que pudessem responder ao problema 

de pesquisa, mas sem aderência ao vívido da processualidade proposta pela cartografia. Barros 

e Kastrup articulam subjetividade e fazer científico: 

Quando tem início uma pesquisa cujo objetivo é a investigação de processos de 

produção de subjetividade, já há, na maioria das vezes, um processo em curso. Nessa 

medida, o cartógrafo se encontra sempre na situação paradoxal de começar pelo meio, 

entre pulsações. Isso acontece não apenas porque o momento presente carrega uma 

história anterior, mas também porque o próprio território presente é portador de uma 

espessura processual (BARROS; KASTRUP, 2009, p. 58). 

Nesta medida, foi possível integrar no jogo de forças a ser percebido a dispersão 

espacial dos sujeitos de pesquisa e a afetação da pesquisadora, que compareceu já desde o início 

na concepção do estudo e no desenvolvimento do problema de pesquisa a partir de uma questão 

subjetiva, sempre tendo em vista que 

A cartografia parte do reconhecimento de que, o tempo todo, estamos em processo, 

em obra. O acompanhamento de tais processos depende de uma atitude, de um ethos, 

e não está garantida de antemão. Ela requer aprendizado e atenção permanente, pois 

sempre podemos ser assaltados pela política cognitiva do pesquisador cognitivista: 

aquele que se isola do objeto de estudo na busca de soluções, regras, invariantes. 

(BARROS; KASTRUP, 2009, p. 73). 

Uma vez estabelecidos alguns pressupostos filosóficos e epistemológicos 

considerados ao longo da realização do trabalho, a próxima seção apresenta o modo pelo qual 

os mesmos se efetivaram na prática. 
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4.1 RELATO SOBRE A ETAPA FRUSTRADA 

 

Estava tudo pronto para a etapa em grupo. O almoço precisava ser frio, para facilitar a 

refeição rápida a ser realizada na sala mesma em que aconteceria a entrevista em grupo. 

Comidas e bebidas estavam superdimensionadas, afinal sempre o melhor é sobrar.  

Depois da realização de onze entrevistas individuais – nove presenciais e duas à 

distância –, partia-se para o momento de levar aos sujeitos de pesquisa os enunciados 

construídos com base nas falas da etapa anterior. Realizar o grupo foi uma aposta. Com o tempo 

exíguo para a entrega da dissertação e uma certa dúvida a respeito de como seria esse momento, 

o grupo só pôde ser marcado porque houve uma extensão de prazo e porque os entrevistados, 

ao lerem o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, se mostraram interessados em 

participar de um momento conjunto. 

Seria praticamente impossível conciliar doze agendas - os onze sujeitos de pesquisa 

mais a pesquisadora. Então, apostou-se em uma quarta-feira, na hora do almoço, e foi enviado 

o convite para um momento de troca e de atravessamentos transindividuais. O convite foi 

apenas um convite, que focava no desejo do sujeito de pesquisa. Não houve pressão, nem pedido 

para priorizar a presença no momento de grupo. Na medida em que a pesquisa entende o 

trabalhador como um sujeito desejante, em todo o tempo houve um esforço para que o 

entrevistado fosse caso desejasse, caso pudesse, sem insistência ou invasão.  

Duas pessoas confirmaram, duas disseram que não poderiam na semana em questão e 

os demais disseram que iriam, a menos que alguma outra atividade se fizesse prioritária. Aposta 

mantida. 

O território físico, uma sala alugada por hora no Centro da cidade, guardava uma boa 

dose de artificialidade, na medida em não tinha sido frequentado por ninguém. Ao menos era 

no Centro, local da sede da empresa na qual todos haviam trabalhado. Não deixava de ser uma 

referência. Quanto ao território psíquico, guardava-se um entendimento de que aquele 

constituía um grupo, uma vez que a maioria dos participantes já se conhecia, com maior ou 

menor intimidade, e todos haviam trabalhado na mesma empresa, em período concomitante. 

Na quarta-feira em questão, a atividade de entrevista em grupo estava materialmente 

preparada. Sala, comidas, bebidas, recursos tecnológicos para a participação à distância, 

enunciados impressos em cores distintas para promover uma troca, uma construção a partir de 

um discurso polifônico e forjado por múltiplas subjetividades. Ao menos essa era a proposta. 

Porém, apenas um sujeito de pesquisa além da pesquisadora compareceu. 
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Diante da frustração provocada por essa ausência, teria sido a aposta errada? Porque 

apenas uma pessoa havia aparecido? Falta de capacidade de articulação da pesquisadora? 

Questões logísticas? Refração a falar de aspectos íntimos em grupo? Novas atividades 

importantes das quais não se poderia ausentar? 

Como resposta a essas perguntas, jamais haveria certezas, apenas atravessamentos. 

Entre os nove que deram perspectiva de participação, dois estavam distantes. Um em uma 

atividade no interior do país, onde o serviço de internet nem sempre funciona. Outro estava 

trabalhando e não conseguiu sair a tempo. Dos que participariam presencialmente, um teve um 

problema de saúde, um precisou cancelar em cima da hora em função de uma reunião de 

trabalho e os outros quatro já haviam avisado que iriam se pudessem. Não puderam. 

A única que compareceu foi a entrevistada com quem a pesquisadora tem relação 

próxima. Trabalharam na mesma equipe por anos, uma amizade foi construída. Ela afirmou que 

foi apenas por isso, porque se a pesquisadora não fosse próxima ela acharia que participar da 

etapa de entrevista individual já era uma boa contribuição, não havia tempo para mais. 

A partir daí, é possível ponderar que a ausência dos sujeitos de pesquisa naquele 

território mais psíquico do que físico demonstrava sua inserção em outros territórios. Não havia 

mais tempo, energia ou investimento emocional para pensar a empresa da qual se desligaram, 

alguns por vontade, outros por contingência. Nessa perspectiva, cada um seguiu seu caminho, 

sem paralisia na frustração. Vida pulsante. 

 

*** 

 

O relato acima demonstra alinhamento à produção acadêmica resultante do emprego 

do método da cartografia, no qual contar as experiências vividas revela-se um modo relevante 

de integrar o leitor à atmosfera vivenciada durante a realização do estudo (BARROS; 

KASTRUP, 2009; ALVAREZ; PASSOS, 2009; BARROS; PASSOS, 2009).  

Começar a discussão de resultados colocando em destaque um momento que a 

princípio não funcionou torna-se uma oportunidade de problematizar o território em questão. 

Nos estudos realizados com base no método da cartografia, observa-se constantemente a 

existência de um território a se pesquisar: a escola, a biblioteca, o bairro, a unidade de saúde, o 

centro comunitário, locais onde pessoas já se reúnem para a realização de atividades, que serão 

estudadas em seu curso. Mas o presente estudo se concentra em pessoas que vivem uma 

desterritorialização, espécie de diáspora laboral, onde o movimento de reterritorialização 

constitui um artefato para se repensar a própria identidade.  
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Não há o espaço físico de uma instituição que possa abrigar os sujeitos de pesquisa. 

Eles já estiveram juntos, trabalharam em conjunto, ocuparam um mesmo lugar. Mas agora já 

houve a cisão e cada um está a construir o próprio e novo caminho. Diante da ausência de um 

território físico, o método conclama a pensar o território imagético, imaginado, vivenciado em 

seu vazio, em sua não existência.  

Como pensá-lo a partir de uma perspectiva transindividual (SIMONDON, 1989) na 

qual os sujeitos outros que são atravessados pelas mesmas linhas de força estão dispersos? Em 

sua casa, em seu novo trabalho, em sua existência continuada para além do trabalho vivenciado 

anteriormente, de que modo o sujeito vivencia sua reterritorialização? Quais são as linhas de 

força que o atravessam a partir da interrupção da antiga atividade laboral? Dela, quais forças 

continuam vivas e operando, quais marcas foram deixadas, o que foi reinventado em sua 

concepção de si? Essas perguntas se colocam como fundamentais para a percepção do território, 

ou desterritório (GUATTARI; ROLNIK, 1996), cartografado pela pesquisa. 

O desterritório pôde ser pensado, elaborado, vivenciado na etapa de entrevistas 

individuais, a qual foi utilizada para fazer falar os atravessamentos subjetivos experimentados. 

A etapa seguinte, de grupo, seria uma oportunidade de troca, na qual os enunciados seriam 

levados aos sujeitos de pesquisa, na tentativa de propiciar uma outra oportunidade de 

elaboração, dessa vez composta por uma multiplicidade maior de subjetividades. 

Porém, ela não ocorreu devido à ausência dos participantes na ocasião marcada. Essa 

ausência permite fazer uma análise que dialoga com o processo de pesquisa como um todo. Na 

primeira etapa, de entrevistas individuais, a pesquisadora ia até o entrevistado, adaptava-se à 

sua rotina. Na segunda etapa, cada sujeito precisava ir ao encontro do grupo e dispor de duas 

horas, sem considerar o tempo de deslocamento, para uma segunda participação em um mesmo 

estudo. O esforço poderia estar a serviço de uma repetição, de falar novamente dos mesmos 

aspectos, o que poderia trazer a ideia de desgaste.  

Outro ponto relevante é o medo da exposição. Na medida em que o trabalho traz à tona 

sentimentos relacionados a uma vivência de sofrimento e que a composição do grupo não era 

conhecida previamente pelos entrevistados para a preservação do anonimato, ir ao grupo 

poderia significar estar disposto a se expor a quem quer que seja.  

Diante desse fato, uma questão que se colocou para a pesquisa foi como tratar a 

frustração. A etapa de grupo poderia ser apenas mencionada na metodologia com uma 

justificativa breve para sua não ocorrência. Ou então poderia sequer ser citada, na medida em 

que uma dissertação apresenta um trabalho a posteriori e apenas os aspectos relevantes 

precisam ser considerados. 
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Porém, dar destaque ao que não funcionou se revela fundamental no método da 

cartografia, que mapeia processos e considera intensamente o fora-texto. Nesta medida, é 

questão de honestidade e de compromisso com o método utilizar para a composição do mapa a 

vivência de um momento de deserto e de não consecução dos objetivos inicialmente 

estabelecidos. 

 

4.2 CARTOGRAFIA DO SOFRIMENTO 

 

Escrever resultados que se pretendem um mapa do trabalho em responsabilidade social 

requer a consideração de múltiplas entradas (DELEUZE; GUATTARI, 1995; PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009). A primeira delas é a construção acerca da discursividade 

(FOUCAULT, 2012, CASTRO, 2016; FISCHER, 2011) da responsabilidade social a partir da 

revisão de literatura, dos documentos orientadores (ABNT, 2004; 2010; INSTITUTO ETHOS, 

2007; GRI, 2017) e das falas dos entrevistados construídas por meio de entrevistas individuais. 

Outro ponto fundamental são as relações de poder que se estabelecem diante dos modos de 

sujeição dos trabalhadores em RSE e da expressão de sua subjetividade fundada em viradas 

criativas diante dos impasses vivenciados no trabalho.  

O trabalho em RSE pode ser entendido como um dispositivo (FOUCAULT, 2014; 

2017a; 2017b; CASTRO, 2016; FISCHER, 2011; OLIVEIRA; HEUSER, 2017, DELEUZE, 

1996) na medida em que constitui uma rede de relações que se estabelece entre elementos 

heterogêneos. Heterogeneidade esta composta por empresas que têm a responsabilidade social 

como balizador para suas ações, trabalhadores em RSE, discursos presentes nos documentos 

orientadores e códigos voluntários, ONGs, ecovilas, consultorias, proposições morais, ditos e 

não ditos.  

Durante a construção deste trabalho, duas outras possibilidades de leitura acerca do 

dispositivo a ser considerado se apresentaram: o dispositivo trabalho ou o dispositivo 

responsabilidade social. No entanto, tanto trabalho quanto responsabilidade social apresentam 

um escopo maior do que aquele efetivamente compreendido pela pesquisa. 

Como o foco do presente estudo é a questão do trabalhador como sujeito desejante 

(LHUILIER, 2014; ENRIQUEZ, 2014; 1997), compreender a questão do trabalho como a 

tônica do dispositivo é uma forma de centrar a cartografia nos modos de subjetivação 

(FOUCAULT, 2017a; 2017b; CASTRO, 2016) destes sujeitos específicos aqui considerados. 

Porém, trata-se de trabalhadores que atuam em uma área específica e balizada por requisitos 

voltados especificamente para a responsabilidade social (ABNT, 2004; 2010; INSTITUTO 
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ETHOS, 2007; GRI, 2017). Por isso, para maior precisão de nomeação do campo de estudo 

aqui elaborado e fidelidade ao escopo efetivamente cartografado pelo trabalho, emergiu como 

dotado de sentido o dispositivo trabalho em RSE, que aqui será abreviado como TRSE. 

No TRSE, situam-se os trabalhadores de RSE, que exercem função laboral em um tipo 

específico de instituição: a empresa. O grupo aqui considerado é composto por trabalhadores 

que atuavam em uma mesma organização e que tiveram seu contrato de trabalho rescindido no 

período entre 2015 e 2017. Uma parte do grupo ingressou na empresa por concurso público e 

escolheu sair, aproveitando o programa de demissão voluntária oferecido pela organização. 

Outra parte do grupo era prestador de serviços à companhia e foi demitido em função de corte 

de custos com pessoal terceirizado. Dois entrevistados eram prestadores de serviços e pediram 

demissão. 

Estudar um grupo que vai falar da grande empresa, mas que saiu dela, foi uma opção 

baseada na expectativa de que esses sujeitos poderiam, por estarem em uma situação limite, 

perceber com clareza aquilo que atravessa o dispositivo. Todos eles vivenciaram as curvas de 

enunciação e os regimes de visibilidade presentes no TRSE, estiveram submetidos a suas linhas 

de força e também experimentaram linhas de fuga que permitiram elaborar o momento de 

ruptura, mas em uma proximidade temporal que ainda os coloca diante dos atravessamentos 

vivenciados. 

Algumas características do TRSE podem ser elencadas: 

 Faz sentido existir no sistema capitalista, ou capitalístico (DELEUZE; ROLNIK, 

1996), que gera desigualdades econômicas, políticas e sociais; 

 É exercido por trabalhadores advindos de formações profissionais diversas, uma 

vez que na academia existem apenas cursos de pós-graduação ou extensão nessa 

área (COSTA, 2017); 

 É orientado por diretrizes nacionais e internacionais, muitas vezes resultantes de 

consensos assinados por governos, empresas e terceiro setor (ABNT, 2004; 2010; 

ETHOS, 2007; GRI, 2017). No entanto, essas diretrizes indicam o estado da arte da 

atuação no setor e funcionam mais como um horizonte a ser perseguido do que 

como modos de agir já estabelecidos; 

 Por não trazer resultados financeiros diretos, é atingido mais rapidamente por cortes 

em períodos de arrefecimento econômico (JESUS; SARMENTO; DUARTE, 

2017). 
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Outros aspectos do TRSE podem ser percebidos por meio das falas dos sujeitos 

participantes da presente pesquisa, que elaboram suas percepções a partir de falas que revelam 

discursos circulantes no que se refere ao trabalho em RSE: 

 Para muitos trabalhadores, o trabalho em RS é uma oportunidade de exercer 

militância em questões sociais; 

 O dispositivo é atravessado por questões gerais, como o sentido que se constrói com 

o trabalho e suas repercussões identitárias. Seria encontrado no trabalho como um 

todo e atravessa o dispositivo TRSE; 

 Existe a percepção de que se trata de atividade acessória, de que a empresa tem por 

finalidade o lucro e que portanto não dará mesmo grande relevância à questão, e 

que o trabalhador precisaria de uma formação específica dada pela empresa, na 

medida em que ele próprio não traz a percepção correta para o desempenho da 

atividade.  

Uma vez traçadas algumas linhas que atravessam e delimitam o TRSE, será possível 

dar sequência ao mapeamento do território objetivado por este trabalho. O mapa é composto 

por sensibilidades como percepção de tempo, percepções identitárias e elaborações de si pelos 

trabalhadores entrevistados, além da vivência de momentos presentes durante a realização das 

entrevistas. As falas dos sujeitos de pesquisa são o ponto de partida para essa discussão e 

compreender o ambiente no qual elas tiveram lugar permite ampliar a percepção acerca daquilo 

que foi enunciado. 

A formação discursiva da RSE realizada pelo presente estudo considera os documentos 

nacionais e internacionais que orientam a atividade (ABNT, 2004; 2010; INSTITUTO ETHOS, 

2007; GRI, 2017) como um insumo para compreender os discursos que circulam entre os 

trabalhadores convidados a participar da construção da pesquisa. Esses discursos se tornaram 

parte do estudo a partir do momento em que foram enunciados nas entrevistas individuais. 

Mas como construir um enunciado coletivo a partir de falas individuais? “Não existe 

enunciado individual, nunca há. Todo enunciado é o produto de um agenciamento maquínico, 

quer dizer, de agentes coletivos de enunciação” (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Na 

multiplicidade que se produz a cada dia no trabalho em RSE e que foi produzida a partir das 

entrevistas a respeito deste agenciamento, os enunciados circulam, as falas se interconectam, 

se sobrepõem e constroem o rizoma que possibilita perceber a realidade vivenciada pelos 

profissionais de RSE.  
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As entrevistas com manejo cartográfico consistem na própria intervenção, uma vez 

que constituem experiências vivas (TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2013). Os lugares 

escolhidos pelos sujeitos de pesquisa para a realização das mesmas foram cafés, padarias, 

restaurantes, uma sala emprestada e o jardim do novo local de trabalho. Os dois entrevistados 

via mediação de telecomunicação estavam em suas casas no momento da conversa. 

Não havia nenhum tipo de questionário, apenas uma folha em branco sobre a mesa 

para anotações que ao final do trabalho foram raras, à exceção da entrevista realizada sem 

gravação. Em um primeiro momento, a pesquisadora explicava o estudo em curso, deixando 

claro que seus pressupostos se fundavam em um entendimento do trabalhador como sujeito 

desejante e que o pretendido com a entrevista era a compreensão dos sentimentos daquele 

profissional que vivenciou uma ruptura em um cenário de crise ética. 

Na medida em que todos os interessados têm formação de nível superior e amplo 

acesso à informação, ideias iniciais da pesquisadora a respeito do tema, como a ideia de que o 

trabalhador em responsabilidade social procura no trabalho um sentido para a vida, foram 

apresentadas e discutidas. A partir dessas ideias iniciais, alguns concordavam, outros narravam 

não ter sido bem assim em sua trajetória. Ideias iniciais não foram confirmadas ou refutadas 

pelo estudo, mas ganharam novos contornos, singularidades e sutilezas a partir da percepção de 

quem construiu conjuntamente o conhecimento elaborado pela pesquisa. 

Quando da marcação dos encontros, os sujeitos já haviam sido brevemente avisados 

do assunto que permearia a entrevista. No entanto, apenas se deram conta de fato que aquilo 

que estava em pesquisa eram os seus sentimentos diante da pesquisadora, no momento mesmo 

da realização da entrevista. Houve uma certa surpresa, mas ao mesmo tempo uma abertura e 

um deixar-se levar, um prazer no falar de si. 

Mesmo tornando mais difícil a escrita dos resultados, uma vez que não havia nenhuma 

métrica que servisse como ponto de partida nem a garantia de que todos os entrevistados teriam 

mencionado os mesmos pontos, revelou-se fundamental que a conversa se estabelecesse na 

singularidade de cada relação. Para falar de sentimentos, é necessário um ambiente de 

confiança, de liberdade, uma escuta ativa, um espaço para o surpreendente, um aprofundamento 

dado segundo a medida de cada um que fala de si.  

Com duração que variou entre 25 minutos e uma hora e 30 minutos, as entrevistas de 

fato se tornaram um ambiente propício a essa fala acerca dos próprios sentimentos, uma vez 

que houve uma riqueza muito grande de elaboração da própria vivência da experiência de 

ruptura e foram nomeados sentimentos íntimos e delicados durante a conversa.  
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A vivência de sofrimento experimentada passou por adoecimentos como somatizações 

e processos depressivos medicalizados ou não, repercussões negativas na auto-estima, incerteza 

em relação a projetos de carreira, renúncia a projetos de paternidade. Processos dolorosos, 

íntimos, profundos que puderam ser compartilhados pelo estabelecimento de uma relação de 

confiança no ato da entrevista. Todos conheciam a pesquisadora, alguns somente de vista, 

outros pela participação conjunta em reuniões, outros pela convivência mais próxima no 

ambiente de trabalho. No entanto, observou-se que a confiança se fez presente, foi uma curva 

de enunciação que fez falar.  

Falava-se para um igual, funcionária da mesma empresa, que provavelmente havia 

experimentado na pele os mesmos conflitos. Falava-se para uma pesquisa acadêmica, com 

garantia de anonimato, em local e horário escolhidos pelo entrevistado. Todos esses elementos 

terminaram por proporcionar um ambiente propício para a construção de enunciados acerca da 

própria vivência em um momento de ruptura, cheio de atravessamentos.  

O nível de profundidade das falas foi dado pelos próprios entrevistados, de modo que 

não houvesse invasão. O caminho percorrido pelas falas foi dado pelo desejo do entrevistado, 

que foi avisado que poderia declinar do convite a qualquer momento, mesmo após a realização 

da entrevista. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado de acordo com as 

orientações do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF e por este aprovado, foi assinado por todos 

os entrevistados (Anexo 1). Alguns leram rapidamente, outros preferiram levar o termo para 

casa e entregar assinado em momento posterior.  

Assim, na construção de um discurso polifônico, singular porque transindividual, a 

partir de múltiplas entradas e permeado por linhas de força, mapear as consonâncias e 

dissonâncias se torna fundamental. Consonâncias não são unanimidades. São temas que se 

repetem nas falas, independente de fazer sentido para todos ou apenas para alguns. Trata-se de 

um modo de mapear o processo, optando-se por essas marcações.  

Além da polifonia, a construção do conhecimento também precisa levar em conta 

aquilo que existe em uma perspectiva transindividual. Como o sujeito não é um indivíduo 

fechado em si mesmo, mas é alguém que se elabora a partir do outro, é importante verificar o 

que aparece como percepção transindividual nas entrevistas, porque a pesquisadora já chegava 

nas entrevistas com uma bagagem advinda do método da cartografia e balizada pelos 

pressupostos da psicossociologia e os sujeitos de pesquisa chegavam com suas percepções, seus 

sentimentos, suas experiências. Durante as entrevistas, ocorreu uma troca viva, na medida em 

que a pesquisadora se sentiu atravessada pela rememoração e elaboração dos entrevistados 

acerca do rompimento da atividade laboral, houve empatia, o falar de si foi generoso. Uma vez 
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explicitada a dinâmica das entrevistas, é possível fazer circular as reflexões dos sujeitos de 

pesquisa acerca dos temas tratados no presente estudo.  

Chanlat (2011) sustenta que os sistemas de gestão privilegiam o econômico e o 

financeiro em detrimento das pessoas e do social. E que isto seria um erro de gestão, já que são 

exatamente as pessoas que realizam as ações que irão conferir lucratividade às empresas. As 

falas dos sujeitos de pesquisa corroboram essa visão: 

Com a crise apareceu um pensamento financeiro e de curto prazo que me decepcionou 

bastante. Assim, não que a crise não devesse ser combatida ou que a questão financeira 

não devesse ser resolvida, mas a forma, principalmente a relação das pessoas com 

terceirizados, porque obviamente o que você vê nessa hora é que o lado mais fraco é 

o primeiro a perder, né? Os gerentes mantinham seus salários de 30, 40 mil e 

dispensando o estagiário que ganhava 600, sabe? E nunca mexeram no salário de 

gerente nenhum, o que é absolutamente ridículo dentro da proposta principalmente de 

uma empresa pública que preza pelo dinheiro público, pela coisa pública, trabalhar 

dessa forma. Então primeiro eu me vi fazendo parte de uma máquina muito ruim, 

sabe? Muito desrespeitosa, muito desumana na verdade, que nada mais tava sendo 

feito ali do que olhar pessoas como números. E isso nunca me atraiu. Eu não tinha ido 

pro mercado privado justamente por não compartilhar dessa visão. Foi por isso que 

eu fui procurar o setor público... (E9) 

Outra entrevistada questiona o privilégio do financeiro na definição da própria 

estrutura da organização: 

É isso, infelizmente a RS ainda é adereço e é muito louco na hora que começou a 

crise. Sei lá, podia ter escolhido outro caminho... ah... vamos fortalecer a área de RS 

exatamente porque estamos entrando numa crise, a gente tentar gerenciar isso de uma 

forma mais justa para o coletivo. Mas entrou em crise corta, é adereço, é supérfluo, só 

fica se me mostrar em números quanto que rendeu em dividendos pros acionistas... 

ainda é uma lógica muito perversa...acho que um dia muda. (E6) 

Esse posicionamento que desconsidera o coletivo em uma área que prima por orientar 

a tomada de decisão tendo em vista o bem comum (ABNT, 2010) vai ficando ainda mais 

evidente em um cenário de crise:  

Enquanto a gente investia 250 por ano em projeto social e ambiental isso ainda dava 

uma.... era mais fácil de se enganar. Depois que a coisa foi virando burocracia, o 

investimento foi caindo vertiginosamente, qualquer responsabilidade que a gente 

trabalhava pra empresa assumir era sumariamente negada, qualquer tentativa de 

humanização na empresa simplesmente não reverberava em nenhum grupo. (E9) 

Se o profissional de responsabilidade social precisa estar preparado para se haver com 

a complexidade do mundo, em uma visão não compartimentada (MORIN, 2013), nem sempre 

há o entendimento de que ele tenha as ferramentas necessárias a esse imperativo: 

O profissional de responsabilidade social da (empresa) [...] ele não tinha ideia do que 

estava, de onde ele estava. É, você está numa gerência responsabilidade social (aqui 

ele frisa responsabilidade social com uma entonação irônica, opondo a pompa do 

nome ao que não se faz em termos de responsabilidade social), você tem um peso 

muito grande, porque você vai criar uma cultura de responsabilidade social que é algo 

que se faz a médio prazo. Eu costumo dizer que ética, ética é um processo lento, 
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porque é um processo de aculturação. Você está desenvolvendo práticas, costumes, 

hábitos racionalmente sabendo que aquilo é o que deve ser feito, e não outra coisa. As 

pessoas aqui não tinham consciência do que estavam fazendo, do seu papel. (E4) 

Lhuilier (2014) sustenta que a instituição empregadora detém uma funcionalidade 

psíquica, “que mobiliza investimentos, representações e valores que garantem as bases da 

identificação do sujeito com as finalidades por ela definidas” (LHUILIER, 2014, p. 14; 

DOMINGOS, 2013, ENRIQUEZ, 2014). Essa mobilização psíquica pode ser percebida quando 

o entrevistado fala sobre sua relação com o trabalho: “Minha vida é muito focada num propósito 

profissional, o trabalho pra mim tem um peso muito grande na minha vida, tá? talvez essa minha 

ambição e tudo isso, e eu gosto de estar em destaque, fazer coisas que chamem a atenção. De 

fato isso alimenta o meu ego”. 

Se a psicossociologia compreende o trabalho como um elemento de construção de 

identidade para o sujeito (LHUILIER, 2014, p. 14; DOMINGOS, 2013, ENRIQUEZ, 2014), de 

acordo com as histórias pessoais, isto pode representar um atravessamento profundo: 

Na verdade, eu falo pra todo mundo que a (empresa) é a minha vida. Era a minha vida. 

Porque o meu pai era de lá, então tudo o que eu tenho eu devo à empresa. Eu vinha 

visitar a (empresa) com o meu pai e eu dizia: um dia eu vou trabalhar aqui. Eu digo 

pra ele, se eu for metade do que você é eu fico feliz, sabe? É aquilo, perdi. É como se 

perdesse um ente. Foi difícil vir pra cá pro Centro, fazer o trajeto que eu fazia todo 

dia nesses dez anos, cara! Passa um filme na cabeça, era muito gostoso trabalhar na 

(empresa). É um sentimento de perda terrível. Um desespero assim de você... e agora? 

O que eu vou fazer? (E3) 

Para este sujeito, que tem a organização presente em seu imaginário como um 

horizonte de trabalho desde a infância, prescindir deste emprego leva a uma falta de perspectiva 

profissional e a um questionamento de si. Até seu projeto de paternidade se torna frustrado com 

a expectativa da demissão. 

A coisa que mais me (inaudível)... deve ser uma mágoa muito grande.. eu fiquei muito 

magoado porque eu tinha um projeto na minha vida e em 2016 eu tava planejando ser 

pai. Agora eu acho que vou passar por essa vida sem ter um filho... Eu disse, olha, me 

disseram pra ficar tranquilo, mas não dá pra ficar tão tranquilo assim. Aí o tempo foi 

passando, foi passando. Aí eu vi amigos indo embora, pessoas com anos de casa. Isso 

foi o que me deixou desesperado. Eu queria tatuar o nome da empresa. (E3) 

A relação com a organização consiste em uma relação afetiva, tal como se fosse uma 

outra pessoa, um “ente”. Quando a relação não traz satisfação, inclusive a percepção de si fica 

abalada: 

Eu sempre conversei com a minha esposa, com os meus amigos mais próximos, com 

a minha família, eu sempre conversei sobre o meu trabalho, sempre falei o que eu tava 

fazendo... E pra mim isso foi uma pauta que desapareceu da minha vida durante uns 

anos, você fica com uma auto-estima muito baixa. Eu fiquei alguns meses com uma 

perspectiva muito baixa do que seria minha vida, meu futuro. (E7) 
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O nível de profundidade da repercussão advinda da relação com o trabalho passa pela 

produção de sentido. Uma vez que o sentido do trabalho não se prescreve e é sempre co-

construído, há um duplo investimento de desejos inconscientes e de validações sociais, em uma 

busca de sentido relativa ao lugar que se reserva ao desejo, articulando-o com a energia 

pulsional e a sublimação que se realiza quando a dedicação ao trabalho pelo sujeito se torna 

objeto de reconhecimento social (ENRIQUEZ, 1997; LHUILIER, 2014, p. 15). 

O trabalho em RSE atrela-se, para a maioria dos entrevistados, à produção de sentido. 

Este sentido perpassa desde a escolha das atividades em que se pretendia atuar até se tornar 

motivo para a saída da organização. Uma das entrevistadas inscreve a necessidade de um 

trabalho que faça sentido em sua própria história: 

Eu fui criada em uma comunidade de alta renda e desde que eu descobri que ainda 

existia miséria e questões de abuso, assédio e uma discrepância completa de 

oportunidades, eu não conseguia mais pensar em fazer outra coisa da minha vida 

profissional. Sempre corri atrás desse lado profissional voltado para a sociedade, seja 

para a parte ambiental, seja para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. 

(E1) 

Ao longo da construção de si como profissional, a questão social revela-se premente: 

Quando eu tava lá na graduação, a minha esperança era não, vou mudar o sistema de 

dentro, deixar ele mais humano, aquela coisa de adolescente. Aí obviamente as coisas 

vão... quando eu esbarrei com o assunto responsabilidade social eu falei: olha, é isso 

que eu quero fazer. Acreditava muito naquele discurso, acreditava que aquilo poderia 

efetivamente gerar um impacto positivo. Hoje nem acredito mais. (E9) 

Outro sujeito de pesquisa explica como se dá internamente a articulação entre trabalho 

social e produção de sentido: 

Eu sempre tive um olho no trabalho social porque pra mim, desde sempre, é isso. Eu 

sempre, o meu propósito de vida sempre foi gerar uma transformação social, ou assim 

um legado, e que a minha trajetória valesse a pena enquanto ser humano aqui. Que eu 

pudesse modificar e contribuir para as coisas melhorarem, para a sociedade, pro meu 

desenvolvimento pessoal, enfim, pra tudo. (E10) 

Porém, a fala de produção de sentido por meio do trabalho em RSE não é hegemônica 

dentre os sujeitos de pesquisa. Para alguns, linhas de força que perpassam o estar no mercado 

de trabalho, tais como desenvolvimento profissional, remuneração e reconhecimento, fazem-se 

soberanas: 

Eu sou muito ágil no que eu faço, eu gosto de trabalhar com uma equipe que confia 

em mim. Então eu queira isso e a (nome da chefe) me empoderou muito nesse sentido. 

Então em pouco tempo eu sentia que estava à frente de muitos processos e a (nome 

da chefe) falava de fato que eu era o braço direito dela na época. Então nesse período 

da (setor) eu aprendi muito e foi quando eu mais conheci a (empresa) como um todo 

e aí comecei a trabalhar... a fazer meu trabalho de networking. Eu sabia que pra crescer 

era só mesmo por meio de networking e contraproposta, porque não existia um plano 

de carreira para terceirizado. Meu crescimento financeiro ia ser por meio da minha 



63 

 

articulação, que era o que eu ia fazendo. [...] Eu gosto de gestão, tá? Social é muito 

importante para mim, mas gestão de uma forma geral. (E2) 

Para outro sujeito, trabalhar com responsabilidade social trouxe sentido de modo 

surpreendente, na medida em que ele não conhecia a atividade antes de trabalhar com ela: 

Entrei na empresa em 2012 como estagiário. Não conhecia responsabilidade social, 

encarei como um desafio e me apaixonei. Trabalhar a felicidade interna dentro do 

cotidiano, eu era um E11 mais vivente, eu tentava fazer ao máximo para atender às 

demandas da comunidade. Era sempre uma experiência nova, muito gratificante estar 

na área de RS. Eu pude absorver uma vasta gama de sentimentos. Alegria, felicidade, 

ver as coisas acontecerem. Absorver aquela energia e conseguir fazer as coisas. A 

gente recebia muitas demandas da comunidade por causa daquele boom de 

trabalhadores. Eram muitas demandas e pouca perna para tocar. Mas eu não tratava 

como trabalho, fazia do fundo da alma, foi a minha melhor experiência de trabalho. 

(E11) 

Fazer do fundo da alma demonstra a integração do trabalho aos valores pessoais: 

É militância, eu acho que quem é de fato da RS de fato eu digo internamente, é 

militância, é militância. Talvez nunca seja diferente porque se você for esperar ter 

números para justificar RS, primeiro que acho que isso nunca vai acontecer até por 

que não é linear, você pode até ter um período ah nenhum acidente de trabalho....ou 

então ah replantamos não sei quantas mil mudas de eucalipto para compensar a 

emissão de gás carbônico.... mas não é perene a coisa, quando você fala do humano, 

o humano não é linear ele nunca vai ser, então a RS é muito mais a paixão muito mais 

o humano que exata, óbvio, e aí nesse sentido é militância, é crença, é o querer fazer, 

quero fazer por que quero fazer, porque acredito que vai ser bom, ponto. (E6) 

Essa produção de sentido que passa a entender a empresa como território profícuo para 

a promoção da igualdade social começa ser repensada diante do real da prática. 

Eu acabei mudando muito a minha visão de como seria o ideal de uma apropriação 

empresarial da responsabilidade social por conta da empresa. No início eu era muito 

de esquerda e achava que tudo era culpa do capitalismo, não queria monetizar nada. 

Depois eu fui entendendo como o mercado funciona, como os países se relacionam, 

como funciona esse jogo de articulação política e começou a fazer mais sentido. Hoje 

eu acho que a empresa dá uma profissionalização e um ganho de visibilidade para a 

parte de responsabilidade social muito bom por conta da maneira como é construído. 

(E1) 

A esse respeito, um dos entrevistados narra o processo vivenciado entre vislumbrar a 

empresa como o lugar certo para a execução de ações situadas como o estado da arte em 

responsabilidade social (ETHOS, 2007; GRI, 2017) e o real da prática, revelado de modo 

frustrante: 

Eu via isso aqui como um lugar certo, uma empresa grande com dinheiro para poder 

fazer uma experiência de responsabilidade social. Essa experiência, o que seria? Eu 

tô falando de diálogo. A tese era: vamos fazer o diálogo com as partes interessadas e 

criar, criar estratégias que sejam boas para todos. Era uma questão de ombrear. Todos 

os ombros na mesma altura e disputar, mas levando-se em conta o outro. A ética é 

isso, levar em consideração o outro, a alteridade. Mas todos os trabalhos que eu fiz 

aqui não foram pra frente... nada... tenho orgulho de dizer isso (risos).  (E4) 
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Nesse momento, ao utilizar a palavra ombrear, a movimentação corporal do 

entrevistado levantando os ombros permitiu visualizar um dos propósitos da responsabilidade 

social, que é promover a justiça social e o diálogo por quem é impactado e impacta as atividades 

corporativas. A essa altura, os conceitos da cartografia (DELEUZE; GUATTARI, 1995; 

PASSOS et al., 2009) ainda estavam sendo estudados na revisão de literatura, mas a expressão 

corporal de um entrevistado de palavras intensas e gestos comedidos despertou a atenção de 

que algo importante estava sendo não somente dito, mas expressado em toda a corporeidade do 

ato. A atenção do cartógrafo ao nível da joia e a vivência de um momento presente tal qual 

postulado por Daniel Stern (2007) acenderam a lanterna de que essa entrada deveria estar 

ressaltada no mapa acerca do trabalho em responsabilidade social. 

Mas ao se tratar da percepção de um entrevistado, de que modo trabalhar a construção 

de pensamento no mapeamento de um território que se pretende múltiplo e, a partir daí, precisa 

da subtração do uno para de fato abarcar a multiplicidade (DELEUZE; GUATTARI, 1995)? 

Outras falas, vivenciadas em outros momentos presentes junto a outros sujeitos de pesquisa, 

estão em conexão com essa vivência da frustração quando não se consegue realizar na prática 

o que se acreditava possível por meio do trabalho em RSE. 

Assim que eu comecei a trabalhar com RSE eu via muito sentido, na verdade foi a 

RSE que abriu uma outra perspectiva pra mim, sabe? Inicialmente foi um encontro 

com um significado tão grande a ponto de isso não poder ser só o meu trabalho, tenho 

que vivenciar isso. Só que as ações da empresa foram demonstrando foco em 

interesses privados. E eu não via sentido em trabalhar para alguém ganhar dinheiro. 

Eu sempre quis trabalhar pro governo, teoricamente eu estou trabalhado para a 

sociedade e quando eu vi que não era, desencantei total. (E5) 

Outra entrevistada tem uma percepção semelhante: 

Eu entrei com aquele sonho de mudar o mundo e aí você vê que o sonho na verdade 

pra ele deixar de ser sonho ele tem que se confrontar com a realidade e muitas vezes, 

na maioria das vezes, num primeiro momento ele não encaixa né? Então sonhar é 

ótimo, mas fazer o sonho virar realidade é muito difícil. (E6)  

A frustração em verificar que as prescrições que se esperavam concretizadas para uma 

real atuação em RSE levavam a um desejo de saída da empresa, conjugada com uma série de 

outros desejos de mudança de vida. A empresa na qual os sujeitos de pesquisa trabalharam é de 

economia mista e uma atuação voltada para o bem social acompanhava as expectativas de seus 

profissionais de RSE: 

Olha, eu cheguei a sentir... eu não sei se a tua pergunta foi nesse sentido, mas eu 

cheguei a sentir no corpo... tinha dia... eu passei por um processo de depressão não 

muito pesado, mas... eu por vários dias eu não saía da cama, ou ia trabalhar depois do 

almoço, porque eu precisava ficar a manhã inteira me convencendo a sair da cama 

pra... e aí chegava em casa tinha que compensar. Chegava final de semana e tinha que 

sair, e tinha que beber e tinha que extravasar pra colocar pra fora na verdade aquela 
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vida de m... que eu levava ali que tava me fazendo mal pra c... e que não tava dando 

conta das minhas... das minhas questões. (E9) 

Arcar com dificuldades emocionais, depressão, somatizações foi um enfrentamento 

constante de quem saiu da empresa no período aqui estudado. Havia a crise ética, a retração de 

investimentos em responsabilidade social, a demissão de terceirizados, o mercado de trabalho 

oferecendo poucas perspectivas. A enunciação comum dentre os profissionais que estavam no 

quadro da empresa como concursados era de decepção, muito embora houvesse falas 

dissonantes de quem já sairia de qualquer forma para tocar projetos pessoais. Por outro lado, 

dentre os terceirizados, a perda do emprego foi à revelia, salvo exceções, e junto com a perda 

de sentido ocasionada pelo real da prática naquele momento histórico de crise ética, veio o 

questionamento acerca da própria identidade: 

No final, eu comecei a achar que eu não era ótimo, porque eu não vou dizer bom, que 

eu não era o ótimo profissional que eu achava que eu era. Às vezes eu começava a 

achar assim... será que eu não era tão bom assim? Será que as pessoas que diziam que 

eu era bom, será que elas não estavam equivocadas? Será que eu era bom só naquilo 

e eu não sei mais fazer aquilo? Ou às vezes eu pensava: será que eu tô velho? Porque 

tudo o que eu construí na (empresa) foi ao longo dos meus vinte e poucos e agora eu 

tô velho pra aprender e isso... tudo passa na cabeça, então eu comecei a me perguntar... 

você se questionou? Me questionei, assim, eu comecei de fato a me questionar 

enquanto profissional, né? Você nunca vai achar um emprego... Então eu tive 

depressão, tomei remédio, fui me consultar, não queria sair de casa, achava que a vida 

não fazia mais sentido. E eu acho que graças a Deus essa oportunidade na (nova 

empregadora) veio para me tirar do buraco de novo. (E2) 

Lhuilier retoma os três fundamentos da metapsicologia freudiana - ponto de vista 

tópico, econômico e dinâmico (FREUD, 2010b) - e sustenta que as consequências de um 

trabalho que não leva em consideração a subjetividade do trabalhador levaria a uma pressão 

interna “que pode encontrar duas saídas: a passagem ao ato ou as compensações 

psicossomáticas. Isso pode ocorrer com a irrupção de novas patologias ou mesmo com o 

agravamento de patologias crônicas até então estabilizadas” (LHUILIER, 2014, p. 12). 

Foi o que ocorreu com um dos sujeitos de pesquisa, que além da demissão precisou 

lidar com uma doença grave na família: 

Eu somatizo tudo... eu acho, então um pouquinho antes dessa... da descoberta do 

câncer dela, um mês antes eu operei hérnia. E operei, tava no processo de cicatrização, 

descobrimos o câncer e veio a crise. Minha cicatriz abriu e eu fiquei com ela um ano 

aberta e o médico fazendo todo o tipo de intervenções pra fechar essa cicatriz e não 

conseguia. Eu operei de novo, tive dificuldade de cicatrização de novo... A minha 

terapeuta de reiki, ela fala que o chacra do umbigo é o maior chacra de troca de energia 

com o ambiente. E ele representava uma ferida. Ela falava: enquanto eu me sentir 

ferido pelo ambiente, enquanto eu não tiver em harmonia com o ambiente no qual eu 

tô inserido, porque eu tava infeliz, eu tava deprimido, injustiçado, ela disse que eu 

tava somatizando e a ferida física não ia fechar. E aí o Reiki, quando ela começou a 

me trazer essas questões e eu comecei a ler mais, isso... e aí um tratamentinho 

dermatológico que eu fiz com ácido fechou a cicatriz, olha que loucura, né? Eu 

acredito nisso tudo, tá? (E2) 
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A esperança de um arrefecimento da crise e de recuperação do equilíbrio antes 

estabelecido por meio do vínculo trabalhista prolongou o sofrimento em alguns casos: 

Algumas pessoas voltaram, eu esperava voltar. E isso me deixou muito p... Por isso 

que eu evito de ficar indo, me sinto desprestigiado, acho que eu não fui valorizado por 

tudo o que eu fiz pela empresa. Porque se realmente a RS tivesse mesmo dentro da 

(empresa), fizesse parte da missão, não teria acontecido o que aconteceu. Eu sofri um 

baque muito grande, sabe? Eu chegava em casa e chorava. (E3) 

A fala de um trabalhador admitido mediante concurso público e que saiu a pedido 

corrobora com a experiência de adoecimento: 

Acho que toda separação têm essas fases mentais que você passa e com a empresa não 

foi diferente. É... eu comecei com uma decepção muito grande, essa tristeza, essa 

sensação de não pertencimento que me levou efetivamente a sair. Saí magoado, saí 

assim, é... me sentindo completamente desconectado e desprestigiado por tudo que eu 

tinha tentado fazer naquela empresa, sabe? E custou muita gastrite, muita... me custou 

muito da minha saúde ter tentado melhorar aquela empresa, por mais que eu tenha 

conseguido muito pouco. (E9) 

Esse trabalho que deprime vai no sentido contrário ao desejo do profissional que o 

executa. A investigação da micropolítica do trabalho em responsabilidade social debruça-se 

sobre as estratégias da economia do desejo no campo social. A ideia de produção capitalística 

da cultura, que compreende uma produção de subjetividade inconsciente e social balizada por 

produção e consumo, leva a uma hegemonia que impacta os sujeitos inclusive quando eles 

sonham, devaneiam, fantasiam e se apaixonam (GUATTARI; ROLNIK, 1996). Nessa 

perspectiva, a ideia hegemônica de trabalho supõe que ter sucesso significa estar em uma grande 

empresa e receber uma boa remuneração.   

Entre 2015 e 2017, os onze sujeitos de pesquisa tiveram seu contrato de trabalho 

rompido e ao menos temporariamente deixaram de ocupar o lugar de profissional que atua em 

uma grande empresa, com uma remuneração expressiva ou ao menos garantida. Nesse sentido, 

o trabalho em responsabilidade social compõe o dispositivo empresa, com suas medidas 

disciplinares, seus mecanismos de controle, seu foco em geração de lucro e sua razão de ser 

capitalista. Porém, pode ser pensado ele mesmo em seu aspecto tático como um dispositivo. 

Constitui sujeitos trabalhadores que têm histórico de engajamento, entendem a atuação em 

responsabilidade social como um valor, mas também usufruem do controle perpetrado pelo 

dispositivo na medida em que têm um salário garantido ao fim do mês e controle rígido de 

horário. Uma entrevistada analisa aspectos positivos na mudança de relação laboral: 

É, o trabalho, nessa jornada, vira muito mais um elemento integral do meu ser. Porque 

eu trabalho para mim, minha responsabilidade. Eu não trabalho mais para a (empresa), 

aí eu volto para casa e aí eu dependo da ordem do meu chefe, ou dependo disso ou 

dependo daquilo que vem do externo. Eu dependo muito mais de mim, aí você enxerga 

muito mais você como um ser integral no sentido de tipo, você tem que cuidar da sua 
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saúde, porque se você ficar doente, você não trabalha, se você não trabalha você não 

produz. Você tem uma outra visão. E para mim faz todo o sentido prezar a relação, 

prezar a autonomia, de estar nessa jornada empreendedora. Porque é isso, te dá uma 

liberdade de escolha, de você estar mais conectado com seu propósito, com o seu ser, 

ser um ser mais integral através do trabalho. (E10) 

O agenciamento maquínico traz enunciações que circulam, são apreendidas como 

próprias, mas levam à sujeição a esses mesmos enunciados, sem que o sujeito possa falar em 

seu próprio nome. Levam o sujeito a desejar um desejo que não é seu, a não encontrar uma 

realização de si balizada por sua própria singularidade. Assim, se o poder se exerce a partir de 

inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis, não cabe pensá-lo a partir de uma 

oposição binária entre dominadores e dominados, mas percebê-lo por meio do atravessamento 

de linhas de força no conjunto do corpo social que servem de suporte a amplos efeitos de 

clivagem (FOUCAULT, 2017a, p. 102-103). 

Na linha de força que atravessa o campo do trabalho em responsabilidade social que 

poderia ser chamada de hegemonia do trabalho em grande empresa, houve rupturas diversas 

que levaram a uma descontinuidade do trabalho na organização de grande porte. Rupturas que, 

na contramão da máquina de produção de subjetividade, estão situadas nos modos de 

subjetivação singulares.  

Linhas de fuga que partem do desejo de maior integração entre valores pessoais e 

trabalho, desejo de uma vida mais simples em contato com a natureza, com uma menor 

dependência de recursos financeiros, desejo de abrir o próprio negócio, desejo de não ser 

chefiado e não precisar cumprir horários fixos, desejo de permanecer na militância social 

quando não há mais esse espaço no interior da organização. 

A saída da empresa constituiu um movimento de desterritorialização que convocou a 

uma reapropriação dos componentes de subjetividade, produzindo o processo de singularização 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996) a partir de novas percepções da própria identidade, da relação 

com o trabalho, com o outro, com o dinheiro, com a prática profissional. 

Por ser construído na multiplicidade, por meio de entradas diversas e complexas, sem 

caminhos predefinidos, o mapa admite o espaço do desejo. “É sempre por rizoma que o desejo 

se move e produz”, de sorte que seguir uma árvore com suas raízes binárias significa a morte 

do desejo, que o fazem declinar e o conduzem à morte. Porém o rizoma opera sobre o desejo 

por “impulsões exteriores e produtivas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, pp.20-21). 

Todo agenciamento contém em si dois aspectos: crenças e desejos. Neste campo, a 

distinção entre o social e o indivíduo perde o sentido, uma vez que as crenças e os desejos se 
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criam, esgotam, modificam, somam, subtraem ou combinam em uma perspectiva que está muito 

para além da individual (TARDE apud DELEUZE; GUATTARI, 1995). 

O mapa, construído na multiplicidade, admite o espaço do desejo quando é “sempre 

por rizoma que o desejo se move e produz” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20). O desejo 

se coloca no presente trabalho em variadas dimensões. A primeira delas diz respeito à 

participação dos sujeitos de pesquisa e ao aprofundamento de suas falas quando da realização 

das entrevistas. 

A todo momento, houve a preocupação em se considerar o desejo daquele sujeito. 

Desejo de participar do estudo, liberdade de aprofundamento das falas de acordo com sua 

própria vontade, convite a participar da etapa em grupo sempre tendo em vista a construção de 

um espaço de liberdade. 

Também o desejo foi tema verbalizado, vivenciado nos encontros entre pesquisadora 

e demais sujeitos de pesquisa. Alguns tiveram o desejo de deixar a organização em que 

trabalhavam com RSE e assim o fizeram, tomando novos caminhos que consistiram em linhas 

de fuga para além do trabalho em RSE em grandes corporações. Foi o caso daqueles que foram 

estudar temas correlatos à RSE no exterior, que foram morar em comunidades autossustentáveis 

no interior do país, que foram trabalhar dando aulas na universidade ou que resolveram se lançar 

no empreendedorismo. 

Para outros entrevistados, o desejo era permanecer no trabalho em RSE 

especificamente na organização da qual foram desligados, uma empresa grande, com boa 

remuneração e reconhecimento no mercado de trabalho. Porém, esses foram desligados, no 

sentido contrário ao próprio desejo. Essa dor da saída compulsória manifestou-se em depressão, 

desistência do projeto de paternidade, questionamentos quanto à própria identidade. Prescindir 

da atividade laboral, para alguns, significou abandonar um projeto de trabalho que dava sentido 

à vida e reforçava aspectos identitários, como ser um ótimo profissional ou trabalhar em uma 

das maiores empresas do país. 

A diferença ao se encarar a saída da empresa comunica-se com o modo pelo qual as 

pessoas estiveram nela: 

Olha, na (empresa) tinham duas categorias de trabalhador: o trabalhador próprio 

concursado e o trabalhador terceirizado. Pro trabalhador próprio acho que os desejos 

eram muito mais fáceis...nos cursos, nas diversas oportunidades de educação do 

trabalhador primeirizado, na questão das viagens de sair do ambiente de trabalho, nas 

questões de licença de saúde, enfim havia vários espaços para o trabalhador expressar 

o seu desejo e em grande medida esses desejos eram atendidos. Pro trabalhador 

terceirizado não existia esse espaço, não tinha espaço pra desejo, não tinha. Tinha 

algumas épocas em que a gente tinha gerentes que eram muito próximos da gente que 

a gente tinha uma relação pessoal, a gente tinha alguma margem pra conversar, mas 
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assim, pro trabalhador terceirizado desejo era uma palavra que não existia lá dentro, 

pelo menos na minha opinião. (E7) 

Amado (2014) sustenta que a afetação dos indivíduos e dos grupos de trabalho a partir 

de pressões técnicas e éticas no ambiente laboral traz o potencial de descoberta de novos 

caminhos pela via da criatividade: 

[...] a abordagem psicossociológica do trabalho poderia então ser aquela que, 

colocando a atividade no centro, tenta esclarecer as questões psíquicas em jogo 

(individuais e coletivas), assim como as questões éticas que as afetam, sempre levando 

em conta as pressões técnicas oriundas do ambiente organizacional ou cultural, 

visando ao desabrochar das forças criadoras (AMADO, 2014, p. 108). 

Porém, quando o trabalho vai no sentido oposto ao sentido de criação que lhe é dado,  

[...] é o que testemunham as grandes preocupações em matéria de saúde no trabalho, 

o sujeito se atrofia e sua vida psíquica fica anestesiada, em situações nas quais a 

atividade e a práxis se desarticulam, a confrontação com o real fica entravada, a 

atividade é reduzida a gestos e condutas programadas, destituídas de afeto 

(LHUILIER, 2014, p. 11). 

Deste modo, uma resposta ao sofrimento que advém da lacuna entre prescrito e real se 

daria pela via da invenção e da transgressão como experiência adaptativa a essa cisão no 

cotidiano da atividade (LHUILIER, 2014).  Se a criatividade é um caminho para tolerar a 

dissociação existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real (ENRIQUEZ, 1997, CLOT, 

2009; DEJOURS, 2009; AMADO; LHUILIER, 2011, AMADO, 2014), esta não estaria ligada 

à formulação de uma bela obra reconhecida pelo outro, mas como resposta às exigências 

criativas trazidas pelos imprevistos que colocam o real à prova na atividade. 

Porém, os obstáculos à vida criativa podem decorrer das compulsões à repetição, 

relativas ao sujeito, ou de falhas na segurança do ambiente que provocam uma diminuição da 

atividade criadora (LHUILIER, 2014, p. 14; DOMINGOS, 2013). Lhuilier atesta que “é o caso, 

particularmente, das situações de precariedade ou de ruptura: demissão, acidente de trabalho, 

doença, reconversão profissional imposta, migração forçada etc. Na ruptura, o entre-dois, entre 

o passado e o futuro, é rompido” (LHUILIER, 2014, p.14). 

É a experiência de um dos sujeitos de pesquisa, que rememora suas tentativas de 

articular as prescrições a respeito da RSE com o real da prática: 

Então eu fiz uns treinamentos até no exterior, bons treinamentos aqui no Brasil, coisas 

caras voltadas pra executivo e algumas coisas bem legais sob o ponto de vista social 

e ambiental, mas aí também teve isso, eu ia, eu estudava, eu aprendia, só que aí a 

possibilidade de aplicar isso internamente era zero. Porque só acontecia aquilo que o 

sistema tava preparado pra receber. Não tinha nenhum incentivo a nenhum tipo de 

inovação, criatividade ou afim. E aí quando eu digo nenhum incentivo eu não tô 

falando nada de cima pra baixo, não. Os pares faziam tudo pra atrapalhar, a equipe 

era altamente desmotivada, então pra fazer algo novo colocava mais empecilho que 

qualquer coisa, eu também não tinha mais uma motivação pra puxar nada, então era 
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todo um sistema feito pra não funcionar em diversos sentidos, sabe? Feito pra 

continuar naquele modelo industrial como se estivesse todo mundo ali num grande 

filme do Chaplin apertando parafuso, sabe? (E9) 

A vivência singular de cada sujeito com a experiência laboral é perpassada pelos 

processos de produção de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK, 1996; CASTRO, 2016, 

FISCHER, 2011). Estes dialogam com o conceito de individuação, no qual novas formas 

surgem a partir de novos estados críticos gerados na comunicação entre as dimensões individual 

e coletiva: “o coletivo transindividual é o plano instituinte e molecular do coletivo. No entanto, 

ele não é um plano transcendente, mas um plano imanente e concreto de práticas e de relações 

ético-políticas” (ESCÓSSIA; TEDESCO, 2009, p. 96). 

Tem-se aí os agenciamentos, a partir desse crescimento das dimensões de determinada 

multiplicidade. Agenciamentos maquínicos de desejo, assim como agenciamentos coletivos de 

enunciação (DELEUZE; GUATTARI, 1995), que levam, ambos, aos modos de subjetivação 

(CASTRO, 2016; FOUCAULT, 2017a). 

Deste modo, a subjetividade não estaria situada no campo individual, mas no campo 

de produção social e material. Os fenômenos de expressão social não seriam o somatório de 

subjetividades individuais. Pelo contrário, a subjetividade individual é que seria um 

entrecruzamento de determinações coletivas econômicas, tecnológicas, de mídia (GUATTARI; 

ROLNIK, 1996, p.33). A individuação se daria somente em algumas circunstâncias, em alguns 

contextos sociais, em meio a uma realidade de agenciamentos coletivos de subjetividade: 

O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: 

uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade 

tal qual a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se 

reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu 

chamaria de singularização (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 33). 

Para tanto, ocupar novos territórios consistiu na única alternativa possível para os 

sujeitos aqui estudados. Os limites de cada território são dados pelo limiar entre os movimentos 

de territorialização e desterritorialização realizados por aqueles que o habitam: “as 

territorialidades são, pois, atravessadas, de um lado a outro, por linhas de fuga que dão prova 

da presença, nelas, de movimentos de desterritorialização e reterritorialização” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995). 

No caso do trabalho em RSE conforme construído pelos sujeitos de pesquisa do 

presente estudo, este desterritorializar-se e reterritorializar-se pode ser entendido como o 

movimento claro e amplo de sair na empresa na qual atuavam em RSE e buscar seus novos 

caminhos a partir desta ruptura. Evidentemente, esse movimento ocorre não apenas no caso de 

grandes mudanças relativas a territórios físicos, mas se dá nas movimentações cotidianas de 
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modos bastante menos perceptíveis (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Porém, analisar os 

atravessamentos transindividuais a partir daquele grande corte é proveitoso para o mapeamento 

do território aqui em questão. 

Na vivência da desterritorialização ligada à saída da empresa, um tipo de linha de fuga 

foi a desistência do trabalho em RSE a partir do lugar em que se encontra o profissional 

responsável por essas atividades. Em uma grande corporação, nem sempre é possível executar 

aquilo que se entende como necessário para o atendimento à necessidade das comunidades 

impactadas por suas operações. 

As práticas de normalização e subjetivação do TRSE são dadas pelos documentos 

nacionais e internacionais que orientam a atividade, pela cultura da organização, pela tomada 

de decisão que impacta diretamente o que esse trabalhador pode ou não realizar em sua 

atividade profissional, pela repetição de projetos ligados ao trazer as orientações para a prática 

que terminam por não se realizar. Esses elementos afetam a percepção de si do trabalhador. Na 

medida em que o que se executa na prática está ligado a ações muito pontuais e de baixa 

relevância diante do impacto causado e que há uma impossibilidade de se realizar o estado da 

arte indicado pelos documentos orientadores, esses trabalhadores ficam no limbo em que se 

encontram aqueles que servem a dois senhores. 

Nem bem cumprem a função diante da empresa, uma vez que há uma carga de 

militância que impede de aceitar que a empresa priorizará seus próprios interesses em 

detrimento dos interesses dos stakeholders, nem bem cumprem diante do que está previsto nos 

documentos, uma vez que sua execução não será efetivada por completo devido à dinâmica 

empresarial. 

É... a intenção na verdade é outra. Você tá trabalhando com outras motivações 

também, que não só seja aquela de ajudar, ou de pertencer a um grupo... eu pensava 

assim, nossa, mas isso que eu tô trabalhando aqui é pra uma imagem de uma empresa. 

E é uma empresa que tem milhões de questões ambientais, e sociais, e problemas. 

Então eu tinha esse conflito, eu lembro que tinha isso, eu falava poxa, isso me 

desmotivava um pouco. Eu adoro esse projeto social, mas é muito pequeno perto do 

que a empresa pode fazer, do que ela faz ou deixa de fazer. Tinha alguns conflitos 

assim. Eu gostava do meu trabalho mas tinha alguns conflitos internos. Críticas que 

eu fazia e também tinha depois, mais pros últimos anos, questões de você não 

conseguir andar com, aquela dinâmica interna de uma corporação. Quando o tema 

passa a perder o valor mesmo pra empresa, a ser uma coisa não tão importante pro 

negócio da empresa, então você começa a não conseguir colocar as suas propostas. 

(E8) 

A tensão entre querer trazer a ética para as práticas da organização e o dar-se conta de 

que o momento histórico em decurso trazia limitações nesse sentido gestou diversas 

experiências de saída:  
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É... porque assim... aí pra contextualizar um pouco, eu acho que socialmente a gente 

está vivendo um período de enorme transição, tem algumas pessoas trabalhando mais 

fortemente por essa transição e tem pessoas que tão trabalhando pra atrasar essa 

transição. A questão é que eu não queria mais fazer parte do grupo de pessoas que 

estavam atrasando essa transição. Aí chega uma hora que é isso. Se ninguém quer te 

ouvir, se você tá falando coisa diferente de todo mundo, se você só tá remando contra 

a maré, cansa sabe? Chega uma hora que você não quer mais. Você fala, bom, eu tô 

errado e vocês tão certos. Continua aí e eu vou seguir o meu caminho, porque 

claramente vocês não querem mais que ele seja aqui. É... então o processo da saída é 

um pouco isso. (E9) 

A crise ética permeia as enunciações acerca dos atravessamentos sentidos no período 

estudado, mesclando com as questões relacionadas à perda do emprego. Se a percepção de 

injustiça em função da demissão afetou de modo mais intenso os profissionais que saíram 

involuntariamente, é perceptível a força do entendimento de que se a responsabilidade social 

de fato balizasse a tomada de decisão, a empresa não teria passado pelo cenário de demissão 

em massa. As consequências dele são associadas à questão da falta de ética. 

A corrupção e a perda do emprego acontecem de forma coordenada. A corrupção 

parou o investimento e com isso parou o emprego. Senti tristeza, decepção. Quando 

eu saí, ficava pensando, será que só eu estou passando por isso? Mas tenho vários 

amigos que foram estagiários comigo, engenheiros, que trabalham no shopping, em 

loja de roupa. Aí a gente fica trabalhando com o que não gosta, com o que não acredita 

para sobreviver, fugindo de seu talento. Acho que para os jovens está mais difícil. A 

minha geração está sofrendo, se prostituindo profissionalmente para sobreviver. (E11) 

Deste modo, ser brasileiro e trabalhador significa vivenciar um momento de 

desemprego, diminuição do padrão de vida e menor confiança nas instituições: 

Ah, eu fiquei muito triste. Me deu assim um desamparo. Era como se a minha 

ideologia tivesse ruído por um momento. A gente faz, acontece, tenta, se esforça e 

efetivamente o que querem é um quinhão daquilo para subverter para algum meio 

ilícito. Não necessariamente era o que o fantástico mundo dos discursos propunha. 

Começa aquela avalanche, aquele efeito dominó de escândalo em cima de escândalo 

porque ninguém imaginava que seria naquela proporção toda. Para mim isso acabou 

desanimando. Os profissionais que realmente trabalham com ética, que trabalham 

com ideologia, com mudança social, que acreditam nisso, que se esforçam e acabam 

vivenciando isso, dormindo menos ou então se esforçando mais para conseguir 

trabalhar mais em função da ideologia que quer para a transformação social. Isso aí é 

desanimador, essa falta de credibilidade, esse choque de realidade, esse banho de água 

fria que a gente acabou tomando. (E1) 

Outro sujeito de pesquisa questiona o papel da ética nas instituições: 

E aí, mais uma vez, qual era o sentido de falar de responsabilidade social? 

Responsabilidade social passa por ser responsável e ético. Numa empresa que estava 

sofrendo uma questão ética seríssima, sabe? Uma empresa ligada ao governo, que a 

gente sabe que é um governo... governo né, o brasileiro sempre envolvido em casos 

de corrupção, em casos de conduta aética, e as pessoas ficaram... tudo parou, o 

trabalho parou porque aí não tinha mais dinheiro, tava tudo bloqueado. (E10) 



73 

 

Uma entrevistada relembra o momento no qual foi convidada a trabalhar na 

organização e pondera que a frustração dos trabalhos relacionados à RSE está diretamente 

relacionada à crise ora vivenciada: 

A empresa é de economia mista, mas é de caráter público... fui. Vou trabalhar no 

ambiente máster de RS do mundo corporativo com uma proposta do c...: sistema de 

gestão, montar um sistema de gestão para o sistema (empresa) pautado em questões 

de RS, nossa.... Nirvana né. Só que infelizmente não é e eu até entendo o porquê de 

não ser mas eu acho que eu dei, demos uma falta de sorte de ter sido um período tão 

difícil de crise mundial financeira que afetou, essa crise política, questão da lava jato, 

acho que esse sonho.... (E6) 

Deste modo, a crise institucional afeta inclusive a percepção acerca das práticas atuais 

de RSE: 

A responsabilidade social das empresas hoje retrocedeu muito, não é só a (empresa). 

Todas as empresas elas... se você pesquisar o site das empresas, você vai verificar 

isso. A parte de responsabilidade social tá meio congeladinha e algumas coisas 

diminuíram... Acho que não é em função da crise econômica, não. Eu acho que da 

crise, não é nem política, da crise ética mesmo... (E6) 

O trabalho em RSE articula um saber a respeito das práticas em RSE dado por 

documentos orientadores (ABNT, 2004; 2010; INSTITUTO ETHOS, 2007; GRI, 2017), 

práticas de mercado e experiência na função a um poder exercido por tomadores de decisão e 

capilarizado através dos profissionais que desempenham a função e executam a RSE em suas 

resistências e transgressões cotidianas, numa tensão entre tomada de decisão da liderança e 

exercício da função por quem trabalha por militância. Há os que atuam por militância e outros 

que encaram apenas como mais um caminho profissional e outros como apenas um trabalho 

desconectado do sentido da vida. Quem atua por militância precisa sair e desempenhar a 

responsabilidade social em um cenário não empresarial, mas comunitário ou empreendedor: 

Aí passei a vivenciar e comecei ver que eu podia aplicar tudo o que eu tinha de valor, 

de princípios, de pensamento no meu trabalho... coisa que na (empresa) já não tava 

mais me satisfazendo... porque eu não vinha mais lutando por direitos humanos, eu 

tava ajudando, eu me sentia assim, ajudando a (empresa) a violar menos os direitos 

humanos, ou então dando desculpas... eu não quero estar aqui destruindo ou 

desconstruindo conceitos que são importantíssimos, que são necessários. Fiz durante 

muito tempo isso, quero trabalhar agora construindo essa nova realidade pra mim que 

eu acredito que é importante pros outros. (E5) 

Se para alguns permanecer na empresa é que representaria uma perda de sentido, para 

outros prescindir do trabalho em RSE acarretou um questionamento acerca da própria atuação 

profissional: 

Agora estou na polícia e 99% dos militares detestam responsabilidade social e as 

organizações sociais. Mas eu saí da realidade de ser contratado para ser um empregado 

e ter o pão de cada dia. Mas sou a mão de ferro do estado na rua, passei de oprimido 

a opressor. Quando tinha protesto de trabalhadores na unidade, eu sempre estava junto 

com os trabalhadores. Depois passei de levar tiro de borracha para dar tiros de 
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borracha. Eu tinha pico de pressão e depois me adaptei pela necessidade. É uma briga 

constante entre a razão e a emoção. Aquele policial que está puxando o gatilho está 

chorando por dentro, porque sabe da realidade daquele que está oprimindo. (E11) 

Esse permanecer ou não na RSE produz subjetividades, compreensões de si, reflexões 

a respeito da própria identidade de trabalhador e de sujeito. De um modo objetivo, esses sujeitos 

trabalhadores operam a serviço de uma práxis de responsabilidade social que opera no território 

empresarial, condicionado a ocorrer mediante o aumento da lucratividade da empresa, 

priorizando os interesses corporativos e atendendo apenas parcialmente às demandas das partes 

interessadas, ainda que o impacto causado pela corporação seja mais amplo do que as ações 

tomadas para responder a esses stakeholders. 

A sujeição e o controle exercidos pela organização se dão pela paralisação das 

atividades relacionadas à RSE, a produção de corpos deprimidos que não vêem mais sentido no 

trabalho, que se transformam no “homem planilha”, burocrata, afastado de si. Suas identidades 

são de um militante que se vê prescindindo da militância, de um trabalhador prestes a perder 

seu emprego e que precisa se calar, que vai todos os dias assentar-se no cenário da corporação, 

para desempenhar um trabalho em que a promoção da justiça social deveria ser a tônica, mas 

que num momento de arrefecimento da economia passa a priorizar os interesses da empresa em 

detrimento das comunidades ou até mesmo da força de trabalho terceirizada, que acaba sequer 

recebendo seus direitos trabalhistas. Suas identidades visíveis estão aprisionadas entre a 

militância e a incapacidade de exercê-la em função de necessidades econômicas, que por sua 

vez dão a tônica do próprio momento da organização, que também precisa priorizar aspectos 

econômicos em detrimento dos sociais. 

Neste cenário, a recessão econômica reduz os investimentos em RSE e, por 

consequência, os empregos na área. A empresa que congregava os trabalhadores aqui 

pesquisados promove um programa de demissão voluntária e reduz a contratação de serviços, 

o que leva à demissão de trabalhadores terceirizados. O mercado de trabalho como um todo 

arrefece e conseguir um novo emprego na área de RSE significa ter bastante paciência para 

esperar novas oportunidades. 

Para os trabalhadores terceirizados, a espera significa ficar sem emprego e sem salário, 

levando ao desempenho de outras atividades como meio de vida, mas que não dão o sentido 

trazido pela atuação em RSE. Para os trabalhadores que pediram demissão, significa a 

oportunidade de buscar sentido em outras atividades por meio da atuação em responsabilidade 

social em contextos em que isto pode se dar de forma mais radical. Esses novos territórios 

podem ser uma ecovila, uma consultoria na qual se consegue escolher os trabalhos a serem 
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executados, uma atuação como mediadora em uma delegacia de mulheres ou o lecionar em uma 

universidade.  

Novos caminhos também foram seguidos em atividades bastante diferentes da 

anteriormente exercidas, como o trabalho com fotografia. Aí, diante da sujeição pelo controle 

exercido pela máquina burocrática da organização, está a possibilidade de subjetivação que leva 

a uma virada criativa diante do sofrimento causado pela crise ética e suas implicações para a 

realidade do país e o mercado de trabalho. 

Deste modo, o dispositivo TRSE envolve jogos de objetivação e subjetivação que leva 

a modos de produção de subjetividade no qual o sujeito constitui-se como um corpo de 

trabalhador, que leva em conta a prescrição das normas, o cenário de redução de empregos da 

organização e a dissonância entre a prescrição e a prática. Esse modo fica ainda mais 

complicado nesse contexto, porque não se trata somente de preencher a lacuna com a própria 

criatividade, mas viver a lacuna como um deserto na medida em que a prescrição, quando ganha 

lugar na prática, vem atravessada por uma serie de impedimentos de ordem prática, porque a 

ética não se concretiza nas ações. Deste modo, sua identidade visível é da militância, do 

trabalhador que faz acontecer porque tem o emprego, mas essa identidade é posta à prova 

quando há a demissão ou quando a empresa passa a limitar as ações de RSE por conta da 

restrição financeira de investimentos nessa área. 

Há também a criação autoral de modos de subjetivação como a integração do trabalho 

na vida, com alinhamento aos valores pessoais e consequentemente um desempenho na função 

que ampliaria as possibilidades de consecução dos objetivos últimos em RSE. Passear pelos 

diversos modos de construção de subjetividade vivenciados por quem construiu uma ruptura e 

pela permanência da sujeição naqueles que continuaram perseguindo permanecer no interior do 

dispositivo sem construir transgressão. 

Em algumas circunstâncias, permanecer no TRSE seria uma sujeição inaceitável e foi 

imperativo mudar de atividade laboral:  

E a gente vai perdendo, né, você sente que o negócio tá... fluindo. E eu também tava 

querendo sair. Já não tava mais aguentando. Eu já tinha tido várias derrotas. Eu perdi 

todas...pá pá pá pá pá pá...  então você vai calejando, você vai. É um processo duro. 

Quando você tá vivendo isso, você sente: não é possível... e não dava... (E4) 

Prescindir da atividade laboral conforma-se em uma ruptura, que leva a uma 

desorganização libidinal (ZYGOURIS, 1995) constituída por um emaranhado de linhas de fuga 

que leva à criação de outros espaços-tempos e novos agenciamentos. Leva a construir novos 

modos de ser trabalhador, cria novos modos de fazer funcionar sua sensibilidade. 
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A construção foucaultiana da história da sexualidade cartografa o processo de 

produção do discurso sobre o sexo como um discurso de poder, suporte móvel de correlações 

de força que levam a uma onipresença do poder por ele se produzir a cada instante, advindo de 

todos os lugares. O discurso a respeito da sexualidade como uma compreensão de si há séculos 

vem sendo forjado como procedimento que opera pelo controle de sujeitos livres sobre si 

mesmos (FOUCAULT, 2017a).  

Não se trata do poder que funcionaria como simples interdição, nem de sua 

institucionalização por meio do Estado ou da lei, mas de uma “tecnologia do sexo” construída 

por meio de múltiplas entradas que emprega seus mecanismos como chave de inteligibilidade 

do campo social (FOUCAULT, 2017a, p. 101).  Nessa perspectiva, a sexualidade como discurso 

da verdade sobre si constituiria um rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995) que faria permear 

incitação, controle, normalização em um sistema de onipresença e retroalimentação 

(FOUCAULT, 2017a): 

O poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como 

matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os dominados, 

dualidade que repercuta de alto a baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as 

profundezas do corpo social. Deve-se, ao contrário, supor que as correlações de forças 

múltiplas que se formam e atuam nos aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos 

restritos e nas instituições servem de suporte a amplos efeitos de clivagem que 

atravessam o conjunto do corpo social. Estes formam, então, uma linha de força geral 

que atravessa os afrontamentos locais e os liga entre si; evidentemente, em troca, 

procedem a redistribuições, alinhamentos, homogeneizações, arranjos de série, 

convergências desses afrontamentos locais (FOUCAULT, 2017a, p. 102-103). 

O discurso da sexualidade, uma elaboração perpassada pelos dispositivos de poder, 

comporta a dimensão de produção de subjetividade tanto na perspectiva de eros como ligação 

entre humanos (FREUD, 2010a; BATAILLE, 1987; VENTURA, 2012; LHUILIER, 2014) 

quanto na compreensão do trabalho como lei, como prescrição, como oposição ao gozo 

(BATAILLE, 1987). Para Bataille, a sexualidade humana difere da animal uma vez que “o 

erotismo é na consciência do homem aquilo que põe nele o ser em questão” (BATAILLE, 1987, 

p. 20). Se o homem distingue-se do animal pelo trabalho, é justo o trabalho que edifica o mundo 

racional e torna-se a base da vida humana, conforme sustenta Bataille: 

O trabalho exige um comportamento em que o cálculo do esforço, ligado à eficácia 

produtiva, é constante. Ele exige uma conduta sensata, onde os movimentos 

tumultuosos que se liberam na festa, e geralmente no jogo, não são decentes. Se não 

pudéssemos refrear esses movimentos, não seríamos suscetíveis ao trabalho, mas o 

trabalho introduz justamente a razão de refreá-los. (BATAILLE, 1987, p. 27) 

Porém, como o trabalho não é capaz de absorver plenamente toda a energia que pulsa 

no homem e a obediência nunca é sem limite, ao erotismo cabe a transgressão dos interditos 

impostos à coletividade humana pela civilização calcada no trabalho. Deste modo, o trabalho 
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como lei/prescrição e o erotismo como transgressão/criatividade integram ambos a vivência da 

experiência laboral, que nem está totalmente coberta pela prescrição e precisa de sua dose de 

erotismo para funcionar, nem admite uma dose elevada de erotismo que faça esquecer a lei que 

dita os destinos das atividades e daqueles que as realizam. 

Como então opera o trabalhador que vê a lei posta em questão devido à crise ética 

vivenciada no país no recorte temporal do estudo, mas se vê diante do imperativo de um 

erotismo comedido e subordinado à experiência laboral como realização da ordem? Bataille 

afirma que “o auge de ser só se revela por inteiro no movimento de transgressão em que o 

pensamento fundado pelo trabalho no desenvolvimento da consciência ultrapassa, ao final, o 

trabalho, sabendo que não pode se subordinar a ele” (BATAILLE, 1987, p. 177). 

Guattari e Rolnik (1996) chamam de processos de singularização aqueles que se 

opõem à máquina capitalística de produção de subjetividade. A fala de um sujeito de pesquisa 

corrobora: 

Tive ótimas discussões e conheci gente inteligentíssima. Agora aquele processo, 

aquele negócio, aquela empresa, aquele lugar já não faziam mais sentido pra mim. E 

aí eu precisei me manter em movimento, sabe? Pra mim foi... o mais importante da 

saída, de tudo, foi ter conseguido mostrar pra mim que eu conseguia me manter 

caminhando. O que eu não conseguiria mais viver era continuar me sentindo preso no 

mesmo lugar, numa coisa que sob vários pontos de vista eu abomino. Então é menos 

sobre dar certo ou dar errado o que eu tô fazendo e mais sobre sentir que eu tô no 

caminho... Faz muito mais sentido. Não que eu ache que a vida tem algum sentido. 

Eu acho que sentido a gente constrói. A questão pra mim é que eu não tava mais 

conseguindo construir sentido ali dentro. Mesmo gostando muito das pessoas, de 

algumas pessoas, mesmo tendo até um certo orgulho do que eu fazia e de onde estava, 

por mais que esse orgulho estivesse ferido esse orgulho ainda existia. Eu ainda tenho 

orgulho por ter feito parte daquilo. (E9) 

A estetização e a produção de si norteados pela norma do TRSE no âmbito da grande 

corporação em que trabalhavam não fazem mais sentido a partir da ruptura da atividade laboral. 

Agora é preciso recriar a si mesmo, ganhar um novo corpo forjado em uma nova realidade 

laboral. Os novos territórios habitados coexistem com o trabalhador em RSE, que precisa se 

reinventar, refundar a própria identidade. Trata-se mais de um voltar a si, seja pelo novo 

emprego em RSE, seja por um novo emprego em outra área, mas que carrega consigo o legado 

da atuação em RSE. Seja por abandonar o mercado de trabalho formal e ir para uma comunidade 

autossustentável, seja para se tornar a mão opressora do estado.  

O TRSE é ressignificado nesses novos espaços, seja para uma aproximação ainda 

maior no emprego formal ou na consultoria, seja por um distanciamento em relação ao trabalho 

para uma aproximação ainda maior com o papel social. Aí o sujeito, vivenciando a 

ressignificação, desmonta o dispositivo, engendra novas resistências pela sua atuação 

micropolítica, com estratégias de desmontagem e resistência. 
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Sei lá... acho que desencantei de um trabalho por essas vias e eu hoje quero fazer o 

meu quadrado, trabalhar no meu quadrado, fazer o bem pras pessoas. Por exemplo 

questão do direito das mulheres, eu trabalhei muito com isso e hoje vou fazer isso, 

sozinha vou entrar agora num curso de mediação e eu quero trabalhar de mediadora 

numa delegacia de mulheres. Vou fazer ali, eu vou plantar minhas sementes que o 

momento agora não está propício ao coletivo, essa galera que tá vindo, que é jovem, 

daqui a pouco tudo melhora mas o meu tempo não dá pra ficar parada esperando eu 

tenho que fazer alguma coisa no meu quadrado, que é uma paixão que pulsa muito 

forte em mim mas eu não vejo hoje ressonância dessa minha paixão em ambiente 

corporativo, em ambientes coletivos... (E6) 

Esse reencontro pode se dar em uma reaproximação aos valores postulados pela RSE 

(ABNT, 2010): 

Estou bem envolvida com essas questões de meio ambiente, de sustentabilidade e 

fazendo várias coisas aqui na cidade... é muito bom fazer algo que depende de 

vc...primeiro que é um privilégio que eu sinto que é estar trabalhando sem precisar 

ganhar por isso, eu to tendo um estilo de vida bem simples, sem luxo, muito simples, 

e preciso de muito pouco! Então hoje me dou ao luxo de fazer o que eu quero, quando 

eu quero, como eu quero sem precisar de ter o retorno financeiro e é maravilhoso, 

gente é um privilégio realmente, quem dera todo mundo pudesse fazer isso, ter uma 

garantia de sobrevivência, de subsistência e trabalhar com o que quer, sabe? Sem ter 

que bater ponto... (E5) 

Para Foucault, dizer é, em si mesmo, uma forma de fazer. O sujeito é, a todo tempo, 

subjetivado por discursos e práticas, mas que ao mesmo tempo o colocam em relação com o 

poder e tornam possível um modo de lidar calcado na resistência (FISCHER, 2012, p. 39). 

A capilaridade do poder para Foucault, constituído por microlutas diárias que ocorrem 

no interior de um corpo social (OLIVEIRA; HEUSER, 2017), se dá nas relações estabelecidas 

no trabalho em responsabilidade social entre lideranças formais e trabalhadores, entre colegas 

de trabalho, entre trabalhadores próprios e terceirizados, entre trabalhadores e a comunidade, 

entre a RS e demais áreas da empresa. 

Depois que eu comecei esse novo processo, eu descobri que eu tinha, não vou falar 

desaprendido, mas desacostumado a pensar. Durante os dois últimos anos talvez eu 

só levantava informações, só, então tudo que antes assim você escrevia os textos, 

elaborava os processos, os fluxos, uma coisa que você tinha que pensar, você tinha 

que interagir com outras pessoas, tinha que pesquisar referencias, você tinha que ir 

atrás de várias coisas pra construir nos últimos tempos como nada novo  mais era 

criado o pouco que era criado era numa instancia muito gerencial então uma coisa que 

você desacostuma a pensar, você vira um homem planilha, é muito triste isso assim e 

por um lado é cômodo porque você ta lá, tá com seu salário bacana, tá com não sei o 

que, ninguém te enche muito o saco, uma vez ou outra te pedem uma fonte de 

informação mas você num...você  para de interpretar  fatos, de cruzar indicadores, 

variáveis, de interpretar o mundo... O primeiro trabalho que eu fiz na (nova empresa), 

quando eu comecei de novo a ter que escrever as coisas eu pensei: caramba, como eu 

tava enferrujado... como o trabalho na (empresa) nesses últimos anos nos tratou...um 

desperdício...além do que uma coisa nada inteligente gerencialmente falando. Ele 

pega ali as potencias que as pessoas têm, os saberes que as pessoas tem e o gerente, o 

bom gerente é o que cara que sabe mexer com aquilo e tirar o melhor que o grupo de 

trabalho tem, ali foi o contrário... (E7) 
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Esse exercício desemboca na construção diária de sujeitos entre a sujeição e a 

inauguração criativa de modos de subjetividade que permitem repensar a lógica na qual estão 

inseridos. São criadas alternativas fora desse tipo de dispositivo disciplinar que funcionam 

segundo outras lógicas, como a universidade, o empreendedorismo e o trabalho social:  

E ao mesmo tempo nesse um ano pra mim foi muito legal essa coisa de você ver coisas 

que você começou a plantar darem frutos. E o seu desenvolvimento pessoal, enfim a 

sua mudança enquanto pessoa, que você descobre potenciais e habilidade que você 

acha que você não tinha. Você desenvolve mais algumas coisas tipo ah, nesse processo 

de empreender você tem que falar com muita gente, fazer várias reuniões. (E10) 

Se as multiplicidades definem-se pelo seu fora, linha abstrata de fuga ou 

desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem umas às outras, 

as multiplicidades que o trabalho em RSE abarca definem-se pelo contorno delimitado pelas 

linhas de fuga que as obliteram. No presente estudo, as linhas de fuga experimentadas pelos 

sujeitos de pesquisa foram de variadas naturezas. 

Muito mais trabalho e mais preocupação do que eu tinha. Mas eu também faço com 

mais entusiasmo do que eu estava trabalhando antes, então uma coisa vai 

contrabalanceando com a outra. Tem preocupação também, mas tem mais alegria 

também, mais satisfação. Mas continua sendo também um risco. Estando lá 

concursada não havia esse risco. Apesar de todas aquelas ameaças. Ah, vão privatizar, 

vão mandar todo mundo embora, eu não acreditava muito nisso. Agora não, agora eu 

tenho que fazer, assim, eu tenho um risco de não ganhar, de não seguir o negócio. (E8) 

Outro entrevistado também analisa o movimento de saída da organização como algo 

que amplia o processo criativo no trabalho: 

Hoje tá muito legal, nessa nova empresa a gente tenta estabelecer uma relação 

totalmente horizontal onde não tem um que mande. Então nosso problema é de outra 

ordem agora, depois de uma vida inteira trabalhando com chefe você trabalhar sem 

chefe também é outro...a liberdade criativa é total, a liberdade de propor as coisas, de 

construir as coisas... a minha identidade como trabalhador nunca teve tão boa, a gente 

tá conseguindo ter uma segurança financeira. Se eu soubesse que seria assim eu teria 

saído antes da (empresa), eu não teria esperado esses últimos três anos que eu fiquei 

lá, que foram péssimos na minha vida, horríveis, se eu soubesse... (E7) 

Um sujeito de pesquisa frisa, no entanto, que novas dificuldades aparecem em novos 

caminhos: 

Tem sido uma jornada de altos e baixos, porque nem tudo são flores. Mas pra mim o 

saldo ainda é mais positivo do que negativo, principalmente questão de autonomia de 

tempo, a questão das relações, de ter a oportunidade de trabalhar com pessoas 

diferentes, aprender muito. Eu não faria tantos projetos diferentes se eu estivesse 

dentro de uma empresa. Autonomia na decisão, autonomia e responsabilidade na 

decisão. Eu faço o que eu quero e na medida do possível eu trabalho com quem eu 

quero. (E10) 

A virada criativa constitui um aspecto tão profundo na vivência dos sujeitos que 

falaram nesta pesquisa que a própria percepção de tempo foi modificada após a ressignificação 
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do papel da atividade laboral. A concepção grega de chronos estabelece que o presente é um 

ponto em movimento em direção ao futuro, em uma noção linear de tempo (STERN, 2007). Já 

kairos está alinhado a um tempo subjetivo, que decorre em momentos de consciência perceptiva 

(STERN, 2007). Essa percepção na qual chronos se torna um tempo artificial na medida em 

que consiste em uma métrica desconectada da experiência foi atualizada durante a realização 

das entrevistas. Os períodos citados de forma cronológica eram facilmente confundidos e, em 

alguns momentos, constituiu-se em um dar-se conta: 

“Aí eu fiquei nesse período de... eu fiquei quatro anos, cara! Foi muito tempo!” 

O tempo de chronos leva a muitos atos falhos, requer muitas explicações, analogias 

para que o outro entenda. No tempo de Kairos, quem o vivenciou se sente absolutamente íntimo 

desta temporalidade. Pode-se fazer uma inferência de que o tempo de chronos é cartesiano, mas 

o tempo de Kairos é mais flexível, mais vinculado ao sentimento humano e pode ser 

comportado adequadamente pelo método da cartografia. 

O pessoal aqui total, total, é inclusive uma curiosidade minha de ver como a galera 

não tem muitos planos e desde quando eu saí da (empresa) eu me vi também nesse 

movimento. É possível né... estar simplesmente no hoje sem tá preocupado com o que 

vai acontecer amanhã. Tem sido isso assim. Eu acordo a hora que eu quero e quando 

eu quero, tomo um café, se eu tiver vontade vou e faço. É de muita liberdade, muita 

liberdade e eu estranhei assim eu posso lidar com essa liberdade, as vezes a gente fica 

meio perdida, não fiquei meio perdida, não fiquei. (E5) 

Se no TRSE o tempo muitas vezes era percebido como uma rememoração do passado 

ou uma projeção para o futuro (STERN, 2007), quando o trabalho está conectado aos valores e 

aos desejos, o tempo é vivenciado em seu decurso de acordo com algumas falas: 

Então assim, aquela sensação de que você tem que aproveitar as suas férias ao máximo 

porque é o momento que você tem pra aproveitar as coisas que você não tem tempo 

de aproveitar enquanto você está trabalhando. Então, não rola mais. As coisas se 

misturam muito, o que é muito saudável. Então eu acho que você vive e vive mais o 

tempo presente, porque se você não consegue mais, porque como você não consegue 

mais ter tanto controle do que vai acontecer, então você dá mais valor ao tempo 

presente. Fala assim, ah cara, deixa eu ir à praia essa semana que tá tranquilo, porque 

semana que vem você não sabe mais como vai estar. Então eu acho que essa questão 

de viver o momento presente foi uma transformação bastante significativa, sabe? 

Você para de viver em função de férias, eu vivia muito assim, ah, as férias... as férias 

eram o que me animava um pouco. Ai, as férias, a viagem... e agora eu nem sei quando 

vai ser a próxima vez que eu vou viajar. Mas assim, tá tudo bem, porque também não 

tenho mais a pressão emocional de colocar tanta energia e tanta expectativa numa 

viagem, por exemplo. Então, mudou muita coisa. (E10) 

No âmbito das disciplinas ou micropoderes de Foucault, a empresa seria o território de 

circulação de uma série de crenças e desejos a respeito do trabalho em RSE. Diversos deles 

foram nomeados pelos sujeitos da presente pesquisa em uma elaboração transindividual que 
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pode ser refletida em enunciados que não dizem respeito especificamente a nenhum 

participante, mas abarcam múltiplas percepções.  

Deste modo, foram construídos alguns enunciados a partir da sua regularidade de 

aparecimento no conjunto enunciativo construído pelos sujeitos de pesquisa no decorrer das 

entrevistas individuais: 

 O trabalho com RS na empresa deu um entendimento tal das questões sociais e das 

possibilidades reais de transformação da realidade que alguns não puderam 

permanecer na mesma atividade laboral, por perceber que muitas das 

transformações necessárias não poderão ser promovidas em uma dinâmica 

empresarial clássica; 

 A crise ética vivenciada no país suscitou sentimentos como tristeza, desamparo, 

decepção, falta de motivação para o trabalho, desilusão, mágoa. Deste modo, é 

possível dizer que a crise ética trouxe sofrimento ao trabalhador em questões 

sociais; 

 A relação com a empresa, duradoura e cheia de representações, pode ser comparável 

a uma relação amorosa em função de ser passional, cheia de altos e baixos e por 

vezes superável apenas diante do estabelecimento de uma nova relação profunda e 

significativa; 

 O rompimento da atividade laboral funcionou como um lançamento a novos 

desafios que não poderiam ser vivenciados no contexto de estabilidade 

proporcionado pela empresa, na medida em que havia um salário garantido ao fim 

do mês; 

 O rompimento da atividade laboral levou o trabalhador a um questionamento de sua 

própria identidade, trazendo adoecimento, portas fechadas, dúvidas em relação à 

própria capacidade e medo do futuro; 

 O rompimento da atividade laboral aconteceu de forma esperada e ficar na empresa 

até que o rompimento fosse efetuado constituiu um exercício de paciência, ao 

mesmo tempo em que liberou o trabalhador para ter mais tempo para atividades 

com as quais se identifica mais; 

 O trabalhador em questões sociais precisa de sentido para a realização de suas 

tarefas. O trabalho, para ele, precisa estar integrado aos seus valores, à sua potência, 

ao sentimento de realização daquilo que realmente importa; 
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 A ruptura com a atividade laboral levou a um sentimento de dissonância, no qual a 

própria compreensão identitária como trabalhador não corresponde à forma como 

se foi tratado ao fim da relação de trabalho. Ao mesmo tempo, essa mesma 

percepção de dissonância ocorreu àqueles que não puderam permanecer na empresa 

pela constatação de que a mudança social esperada pela responsabilidade social não 

ocorrerá por iniciativa da empresa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pistas para o método da cartografia (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009) 

alertam para o fato de que a escrita de uma pesquisa cartográfica precisa estar sintonizada e ser 

coerente com a política de pesquisa e de produção de dados no campo. Sua força está justamente 

em não fazer dos participantes meros objetos da pesquisa, mas permitir que participem 

ativamente da construção coletiva do conhecimento: 

A política da escrita deve incluir as contradições, os conflitos, os enigmas e os 

problemas que restam em aberto. Não é necessário que as conclusões constituam todos 

fechados e homogêneos, nem é desejável que estas sejam meras confirmações de 

modelos teóricos preexistentes. As aberturas de um trabalho de pesquisa abrem linhas 

de continuidade, que podem ser seguidas pelo próprio pesquisador, ou por outros que 

sejam afetados pelos problemas que ele levanta. Em síntese, a expansão do campo 

problemático de uma pesquisa ocorre por suas conclusões, mas também por suas 

inconclusões. (BARROS; KASTRUP, 2009) 

No presente trabalho, a construção coletiva do conhecimento a partir de 

atravessamentos transindividuais foi um horizonte perseguido a cada etapa de elaboração e 

execução da pesquisa, em alinhamento à perspectiva de uma nova política cognitiva. Para tanto, 

foram articulados os conceitos de dispositivo, modos de subjetivação, micropoder e 

discursividade ao trabalho em responsabilidade social empresarial. 

Assim, foi cartografado o processo vivenciado por trabalhadores que atuavam em RSE 

de modo a construir conhecimento acerca de como se constitui o trabalho em responsabilidade 

social empresarial, que linhas de força o atravessam, quais são as formas de transgressão e 

ruptura possíveis a esses sujeitos para reelaborar sua relação com o trabalho e com a atividade 

em RSE.   

Inserido no marco temporal de uma das maiores crises ético-políticas vivenciadas no 

país, o estudo integra a elaboração sobre os sentimentos que provocaram atravessamentos em 

profissionais que trabalham com questões sociais e de modo geral entendem o trabalho como 

algo que dá sentido para a vida. A reflexão criou enunciados acerca do processo de percepção 

identitária dado pela atividade laboral a um trabalhador cuja práxis está diretamente vinculada 

à promoção da ética em um momento de crise ética. 

Como um mapeamento de processos, a cartografia pretendida deixou linhas em aberto 

que podem ser desenvolvidas em momentos futuros. Entre os novos cruzamentos que podem 

trazer insumos para a reflexão acerca do dispositivo Trabalho em Responsabilidade Social 

Empresarial, uma opção é analisar documentos empresariais que contenham prescrições a 

respeito da RSE. Estes podem ser cruzados com as enunciações construídas por trabalhadores 
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que atuam em responsabilidade social, de modo a ampliar a percepção acerca do que está em 

jogo, neste caso, na lacuna entre trabalho prescrito e trabalho real. 

Outro questionamento que o presente estudo deixa em aberto é se os profissionais de 

responsabilidade social estariam mais suscetíveis ao sofrimento causado por questões éticas e, 

a reboque, pela perda do vínculo laboral, em função do sentido que o trabalho confere à vida. 

Ou se a mesma intensidade de carga psíquica negativa atravessaria diferentes tipos de 

trabalhador em diferentes atividades. Para tanto, construir a reflexão junto a sujeitos de pesquisa 

que trabalhem com outras atividades poderá auxiliar neste mapeamento. 

Por fim, uma outra possibilidade seria pensar o trabalho em RSE a partir de outros 

vínculos de trabalho. Os sujeitos aqui entrevistados haviam pertencido a uma mesma instituição 

e dela saíram, construindo novas perspectivas profissionais associadas ou não a uma 

organização empregadora. Porém, sujeitos contratados por uma mesma instituição poderiam 

trazer novas reflexões a outros estudos sobre o trabalhador que atua em atividades relacionadas 

à responsabilidade social, incluindo empresas, organizações do terceiro setor, governos, entre 

outras.  
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Cartografia do sentimento emergente durante a crise ética brasileira entre os 

anos de 2014 e 2016 em profissionais que trabalham com questões sociais 

 

Pesquisador Responsável: Lena Pereira da Silva  

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99899-5839  

 

Nome do voluntário: ________________________________________________  

 

Idade: _____________ anos    R.G. __________________________  

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Cartografia do 

sentimento emergente durante a crise ética brasileira entre os anos de 2014 e 2016 em 

profissionais que trabalham com questões sociais”, de responsabilidade da pesquisadora Lena 

Pereira da Silva.  

Um dos aspectos estudados no âmbito da psicossociologia consiste na relação que os 

sujeitos estabelecem com o trabalho e suas repercussões na vida cotidiana. O presente estudo 

visa a fazer uma análise processual cartográfica acerca do modo como os trabalhadores que 

atuam em questões sociais vivenciam sua relação com o trabalho e de que modo se sentem 

diante da crise ética deflagrada no país no ano de 2014. 

Para mapear o referido processo, a pesquisa se desenvolverá em duas etapas junto aos 

participantes. A primeira etapa consistirá na realização de entrevista individual, de participação 

voluntária, em local a ser escolhido de comum acordo entre o entrevistado e a pesquisadora. A 

segunda etapa compreenderá uma atividade em grupo para o compartilhamento de percepções 

acerca do tema com os sujeitos de pesquisa que voluntariamente se interessarem por participar 

do encontro. Tanto na entrevista quanto na atividade em grupo, haverá gravação de áudio para 

facilitar a compilação dos dados. Nenhuma fala será associada a um participante específico e 

os nomes dos participantes da pesquisa não serão divulgados, sendo preservado o anonimato. 

Deste modo, fica garantida a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do 

sujeito de pesquisa. 

Os desconfortos e riscos associados à presença no estudo restringem-se aos sentimentos 

delicados que possam emergir a partir da abordagem do tema. No entanto, como a entrevista 

será uma conversa livre e não estará apoiada em um questionário estruturado a ser 

obrigatoriamente seguido, não haverá nenhum tipo de pressão para que o participante aborde 

ou aprofunde questões com as quais não se sinta confortável. Em qualquer momento do 

percurso da pesquisa, o sujeito poderá declinar da participação, bastando para isso uma 

solicitação à pesquisadora. 

Ao participar do estudo, o entrevistado irá contribuir para a discussão acadêmica acerca 

da relação do sujeito com o trabalho e suas repercussões na vida cotidiana. Além disso, a 

conversa sobre os temas relacionados à experiência como trabalhador cria um ambiente 

propício à elaboração das mesmas questões, o que pode ter um impacto subjetivo positivo ao 

participante do estudo. 

Para sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual, o participante poderá 

entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (21) 99899-5939 e com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense pelo telefone (21) 2629-9189. 
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Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 

leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los, e busca garantir 

que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências 

regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos 

participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se 

este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo 

outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda 

a sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 Email: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito.  

 

 

Niterói, _____ de ____________ de 2017  

 

 

 

 
_____________________________________________  __________________________________________________  
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal   Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento  

 
 

 

 

_____________________________________________                                 __________________________________________________  

Testemunha       Testemunha 
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