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RESUMO 

Trata-se de estudo teórico acerca da normatividade característica dos discursos que 

prescrevem o “bom comportamento” no trabalho. Amparado pelas discussões 

gadamerianas, parte-se do “preconceito inicial”, de que tais discursos são passíveis 

de uma crítica ética. Os discursos que prescrevem jeitos de ser, sentir, falar e 

comportar-se no trabalho, são primeiramente visados em textos informativos do 

cotidiano, presentes em um jornal e uma revista. Tais textos, apresentados de forma 

exemplificativa, funcionam como disparadores das questões centrais a serem 

enfrentadas pelo trabalho: seria possível articular uma crítica de fundamentação 

ética a tais discursos? Em que eles seriam injustos? O recurso à crítica que se 

articula no campo psicossociológico é o movimento inicial da pesquisa. Encontra-se 

um pensamento crítico articulado acerca da distância dos discursos que 

“prescrevem autonomia” e que “obrigam a participar”, por exemplo. Trata-se de um 

discurso paradoxal. Percebe-se o lugar de destaque da Teoria do Capital Humano 

como tecnologia de “autogestão”, “internalização do controle”. Passa-se pela 

contextualização do discurso no campo mais amplo das transformações sociais 

pelas quais passa a sociedade contemporânea líquida e suas inversões das 

responsabilidades públicas e privadas. O discurso normativo do bom comportamento 

acompanha, ou vem acompanhado, das transformações da sociedade privatizada, 

que cria o sujeito psicologizado. Enfrenta-se, por fim, o desafio de elaborar uma 

crítica que se faça notar como eminentemente ética. A noção de subjetividade 

enquanto passividade frente ao Outro traz o Dizer ético de Lévinas ao dito do texto 

acadêmico. O solo da Ética é o encontro face ao Outro, único Outro, 

desnecessidade de leis, de regras. Com a entrada em cena do Terceiro, sempre a 

partir de Lévinas, tenta-se articular uma justiça que seja o equivalente social do 

apelo ético da paridade eu-Outro. O julgamento ético se faz necessário com o 

Terceiro. Entram em cena as regras, as leis, o direito. O discurso prescritivo do “bom 

comportamento” no trabalho se revela como uma lei injusta sem Alteridade. O 

encurvamento do eu sobre si na autogestão do Capital Humano mostra-se como 

fechamento ao Estrangeiro. O preconceito inicial de que tais discursos são passíveis 

de uma crítica ética parece legítimo. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Normatividade; Crítica Ética; Discurso normativo; 

Comportamento. 



 
 

ABSTRACT 

This is a theoretical study on the normativity of speech which guides the “good 

behavior” at work. Based on Gadamerian discussions, we start from the “initial 

prejudice”, which states the speech is subject to a critical ethics. The speech which 

regulate the ways of being, feeling, speaking and behaving at work are primarily seen 

in daily informative texts, such as newspapers and magazines. Such texts, presented 

in a sample way, work as triggers of the main question to be faced at work: is it 

possible to articulate a critique of ethical basis to these kinds of speech? How fair 

would they be?  The resource to the critiques articulated in the psycho-sociological 

field is the starting point of this research. An argumentative articulated thought about 

the distance between the speeches that “prescribe autonomy” and the ones that 

“obligate participation”, for example, could be found. It is about a paradoxical speech. 

We could also notice the importance of the Human Capital Theory as the “self-

management” technology and “control internalization”. We explore the speech 

contextualization in the large field of social transformations which the net 

contemporary society goes through and its inversions of public and private 

responsibilities. The normative speech of good behavior follows, or is followed by, the 

changings of the privatized society, which creates the psychologized subject. Lastly, 

we face the challenge of elaborating a critique which is eminently ethical. The notion 

of subjectivity as passivity before the Other brings Lévinas‟ ethical saying to the 

academic text. The Ethics‟ soil stands for the meeting facing the Other, only Other, 

needless of rules and laws. With the Third coming in, always according to Lévinas, it 

is articulated a justice which is the social equivalent of the ethical appeal about the 

me-Other parity. The ethical judgement is made with the Third. Then, the rules, laws 

and rights come into the scene. The prescriptive speech of “good behavior” at work 

shows itself as an unfair law without Alterity. The self-curving over itself at the self-

management of Human Capital is shown as the closing to the Other. The initial 

prejudice which state these kinds of speech are passive of an ethical critique seems 

rightful.  

KEYWORDS: Work; Normativity; Ethical Critique; Normative Speech; Behavior. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Alguns elementos da minha história pessoal precisam ser apontados de início 

para que se possa compreender o contexto a partir do qual surgem as principais 

questões mobilizadoras da pesquisa. A mudança profissional há cerca de três anos 

para o Judiciário Trabalhista; os dez anos como funcionário de uma empresa do 

ramo bancário; as discussões em torno da linguagem e sua possibilidade retórica; e 

as preocupações éticas que sempre estiveram presentes formam, preliminarmente, 

esse contexto pessoal no qual surgiram as principais questões. 

A recente mudança para o serviço público no Judiciário Trabalhista, 

praticamente ao mesmo tempo em que se deu o ingresso no mestrado acadêmico, 

mudou meu interesse de pesquisa e fez ressurgir uma inquietação experimentada 

nos tempos do trabalho bancário. Na área jurídica, onde se dá um embate constante 

entre capital e trabalho – pelo menos em tese – o interesse, que no tempo de 

graduação estava na clínica psicológica, volta-se para questões de clara conotação 

social, particularmente para o campo do trabalho humano na sociedade 

contemporânea, suas demandas morais e implicações subjetivas. 

Tal mudança de foco fez recordar algumas experiências do tempo de trabalho 

bancário. Dentre estas, pode-se citar a passagem por um processo de 

reestruturação interna que marcou o Banco do Brasil no ano de 2006, no qual se 

pôde perceber o fechamento de vários setores e a transferência de diversos 

funcionários. Na ocasião, era possível perceber o quanto é necessário um engenho 

linguístico para dar valoração positiva a algo que era sentido como eminentemente 

violento. Associado a isso, e além das cobranças intermináveis por resultados 

gerenciais crescentes, as histórias contadas pelos colegas acerca dos tempos do 

Plano de Demissão Voluntária (PDV) empreendidos no governo de Fernando 

Henrique Cardoso na década de 90, também geravam certa repulsa e faziam intuir 

algo passível de crítica. Tais recordações do tempo de trabalho no sistema bancário 

podem ser vistas, no contexto da pesquisa que ora se apresenta, como um primeiro 

movimento essencial à crítica: uma indignação de tonalidade emotiva e não 

conceitual. 

Já no âmbito do mestrado, as discussões acerca da construção social da 

realidade a partir da linguagem e o contato crescente com a obra de Emmanuel 



11 
 

Lévinas, filósofo conhecido por sua ética da alteridade radical, particularmente com 

suas considerações acerca da linguagem em sua característica relação com o 

Outro, chamaram a atenção. Além do caráter performativo da linguagem, o contato 

com a obra de Lévinas fez perceber que ela, originalmente relação com a alteridade, 

poderia assumir um caráter retórico, demagógico. 

Um último elemento, e o elemento decisivo de delimitação da pesquisa, que se 

pode pontuar nesse contexto, foi o contato com algumas mídias que veiculavam o 

que se torna o foco central da pesquisa: os “discursos prescritivos do bom 

comportamento no trabalho”. 

É importante que fique claro, desde o início, que os textos que serão citados 

como veiculadores do discurso prescritivo-moral no trabalho preenchem a função de 

disparadores das questões centrais da pesquisa. Ou seja, são pretextos, desculpas, 

para se analisar todo um campo discursivo presente não apenas nos textos 

informativos que serão citados, mas em diversos cursos, comunicações verbais, 

palestras motivacionais e, por que não dizer também, atravessa inclusive o campo 

do discurso acadêmico. Também sob a tutela do “cientificamente validado” surge 

uma gama de discursos que prescrevem jeitos de ser adequados às novas 

demandas do mercado de trabalho. É contra esse amplo espectro do discurso 

normativo no campo do trabalho que se estrutura a pesquisa. 

Os dois textos que preencheram essa “função disparadora” são o texto Dez 

coisas que você nunca deve dizer no trabalho do jornal Diário do Nordeste em sua 

edição de 16 de Junho de 2012, e o texto Bajulação funciona da revista Você SA de 

Setembro de 2012. Entende-se que eles trouxeram o elemento de especificidade da 

pesquisa. Havia o interesse pelo campo do trabalho, suas demandas morais e 

implicações subjetivas, as questões acerca da construção da realidade pela via da 

linguagem e sua possibilidade retórica, e um incômodo ético-valorativo com as 

novas demandas morais subjetivas na exploração do trabalho capitalista como 

memória do tempo de trabalho bancário. Entretanto, faltava o elemento de 

especificidade que justificasse o trabalho acadêmico, e acredita-se que esse foi 

encontrado no discurso dos especialistas que prescrevem o bom comportamento no 

trabalho, sobretudo, nas mídias que se propõem a servir de “informação” para o 

trabalhador. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerações metodológicas 

 

O panorama apresentado acima mostra como as questões principais foram 

surgindo e alguns dos horizontes pessoais nos quais elas aparecem. Essa 

“apresentação pessoal” não é à toa, e entende-se que não se trata de uma futilidade 

dispensável. Antes, ela surge a partir da compreensão de que a pesquisa abre 

possibilidades de sentido quando as perguntas que se pretende acompanhar são 

questões “para” o pesquisador. Este caráter pessoal em que se apresentam as 

perguntas é a própria condição da compreensão para Gadamer (2011, p. 489): 

 
Essa é a razão por que todo compreender é sempre algo mais que a mera 
reprodução de uma opinião alheia. Quando se pergunta, abrem-se 
possibilidades de sentido, e com isso aquilo que possui sentido passa para 
a opinião pessoal. É só em sentido inautêntico que podemos compreender 
também perguntas que nós mesmos não fazemos, por exemplo, as que 
consideramos superadas ou sem objeto. 

 
Não se trata, pois, de uma pergunta superada a que repensa o lugar da crítica 

ao que se chama de “discursos prescritivos do bom comportamento no trabalho”, 

sob uma perspectiva ética. Esta foi a pergunta que se foi construindo no diálogo 

travado no âmbito do mestrado acadêmico com colegas, professores e orientador. 

Este diálogo foi gestando as principais questões tornadas mobilizadoras, e a que 

surge como norte central é a que pensa a possibilidade de construir uma crítica, de 

fundamentação ética, aos discursos que prescrevem jeitos de se comportar, o que 

falar ou não falar, e mesmo, o que sentir ou não sentir, no ambiente de trabalho. 

É dentro da perspectiva da conversação, proposta por Gadamer (2011) como 

paradigma do fenômeno hermenêutico, que se pretende realizar a pesquisa. 

Enredar-se na conversação e encontrar possibilidades de acordo ou desacordo 

analisando os preconceitos iniciais, e pondo-os em suspenso, a fim de perceber-lhes 

a justeza. 

Portanto, pode-se dizer que é em sentido impróprio que Gadamer é tomado 

como autor principal para responder às questões de método do trabalho dissertativo. 

O “sentido impróprio” torna-se evidente porque é para além ou aquém dos ideais do 

método que Gadamer se posiciona. Concorda-se com Gacki (2006, p. 8) quando 

afirma que “a hermenêutica não é ametódica ou antimetódica. A hermenêutica 
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trabalha em outra perspectiva; poderíamos dizer que trabalha com outra 

metodologia que não a científica”. Portanto, não se trata propriamente de método a 

tomada da obra de Gadamer - pelo menos em sua concepção moderna – mas, mais 

propriamente, de ponto de reflexão e apoio ao trabalho de leitura, diálogo e tentativa 

de acordos. 

O ideal do método pressupõe a consideração de um conjunto de regras mais 

ou menos sistemáticas que serve de guia ao trabalho acadêmico garantindo assim 

sua legitimação. Essa função de “guia” indica certa precedência temporal do método 

face ao objeto de estudo. Gadamer deixa claro que não é essa a sua intenção e 

pontua: 

 
Minha verdadeira intenção, porém, foi e continua sendo uma intenção 
filosófica: O que está em questão não é o que fazemos, o que deveríamos 
fazer, mas o que nos acontece além do nosso querer e fazer (GADAMER, 
2011, p. 14). 

 
A experiência do contato com a obra gadameriana muito mais do que apontar 

para “assim é que se deve fazer” nessa precedência temporal característica do 

método, traz à consciência a percepção de que “é isso que está acontecendo. É isso 

que acontece à medida que compreendo”. A precedência temporal do método cede 

espaço a uma experiência presente do compreender e é por isso que se opta pelo 

pensamento de Gadamer (2011) para responder às questões de método. Depois de 

posta a pergunta central do trabalho, depois das leituras iniciais na tentativa de 

delimitar melhor as próprias perguntas, depois de encontrar algumas respostas 

preliminares, a obra de Gadamer (2011) parece descrever de forma acertada o que 

se experiencia nesse estágio embrionário do trabalho de compreensão dos textos. 

Percebe-se que a descrição gadameriana encontra um eco de sentido a partir do 

vivido. Assim, decide-se trazê-lo à baila. 

O que de antemão estava posto, mesmo antes da delimitação do tema de 

estudo, era uma opção por um trabalho de cunho teórico. Os textos citados como 

veiculadores do discurso prescritivo do bom comportamento no trabalho não foram 

tomados sob qualquer perspectiva de análise textual ou de conteúdo propriamente 

dita, foram pretextos para uma discussão teórica. E mais uma vez se pode apontar 

como o encontro com a obra gadameriana reverbera as vivências do pesquisador. 

Talvez, porque já se esteja embuído por aquela ideia clássica da “teoria” que 
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apresenta Portocarrero (2008, p. 268) quando faz referência à filosofia em seu 

sentido grego: 

 
Ela [a filosofia] correspondia à disposição natural do homem para a theoria 
que, no seu sentido originário, designava o interesse por o que transcende o 
útil, pelo belo ou paideia, o saber como um fim em si mesmo, isto é, a 
cultura ou formação, capaz de instituir a solidariedade dos cidadãos 
voltados à procura e realização do bem comum. 

 
É importante notar, por fim, a presença de Gadamer no corpo da pesquisa. 

Como ele se faz presente? Dada a opção pelo trabalho teórico já citada, o 

movimento primeiro é o de explicitar melhor quais seriam esses discursos, visados 

primeiramente nos textos informativos, e depois, perceber como vem se articulando 

a crítica a tais discursos. Se a questão principal a ser respondida é a da 

possibilidade de articulação de uma crítica ética é preciso ouvir a crítica que já é 

feita a esses discursos. Esse primeiro movimento trata de perceber os horizontes 

pessoais de compreensão e tomar consciência do próprio efeito dessa crítica já 

articulada no campo teórico do pesquisador. 

Gadamer (2011) propõe uma definição de horizonte que representa ao mesmo 

tempo uma “limitação” da visão, e a possiblidade de seu alargamento, a partir da 

compreensão de que “o horizonte do presente está num processo de constante 

formação” (GADAMER, 2011, p. 404). Nesse sentido, o primeiro movimento é o de 

ouvir a crítica a partir do campo no qual primeiro ela é percebida, qual seja a análise 

da “literatura voltada para executivos”. O movimento nesse início é o de perceber 

que há toda uma crítica já articulada, particularmente nas últimas décadas, a um 

discurso que se aproxima muito dos discursos que aqui se pretende tratar de forma 

mais específica, tanto pela sua ligação com o “espírito do capitalismo”, quanto pelo 

seu teor moralizante. Assim, percebe-se a mudança no discurso empresarial e a 

crítica que lhe segue, em paralelo à mudança no discurso informativo do trabalhador 

e a crítica que se lhe propõe. 

É importante notar também que, depois de feito o resgate da crítica histórica, 

ainda que se trate de uma história recente, e da tentativa de contextualização que se 

faz no segundo capítulo, toda a crítica que se analisa sob um ponto de vista 

psicossociológico é posta em suspenso no terceiro e último capítulo, a fim de tentar 

perceber-lhe a justeza quando reproposta sob uma perspectiva eminentemente 

ética. Neste terceiro capítulo é ocasião de investigar se, efetivamente, o “preconceito 

inicial”, com o qual se chegou ao trabalho, é justo. Preconceito que se tentou 
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perceber desde o início e não se tem ocasião de contestar à medida em que se 

avança no resgate da crítica histórica. E não se tem ocasião de contestar porque 

todos os textos trazidos no início do trabalho se tratam também de textos críticos ao 

discurso moralizante do espírito do capitalismo. 

O “preconceito inicial”, nos termos gadamerianos, ou seja, não significando 

necessariamente um “falso juízo”, mas um conceito preliminar que pode ser 

“valorizado positiva ou negativamente” (GADAMER, 2011, p. 360), é o de que os 

discursos prescritivos do bom comportamento no trabalho são passíveis de uma 

crítica ética fundada na ideia da alteridade radical de Emmanuel Lévinas. É portanto 

Gadamer (2011) quem possibilita a visada do preconceito, e ao mesmo tempo, seu 

questionamento: é realmente possível elaborar uma crítica ética a tais discursos? E 

antes, tais discursos são passíveis de uma crítica ética? 

 

Divisão do trabalho 

 

No primeiro capítulo a intenção é a de apresentar como o “discurso do bom 

comportamento no trabalho” é tomado na pesquisa. É ocasião de dar especificidade 

ao conceito. Do que se fala quando se fala em “discursos prescritivos do bom 

comportamento no trabalho”? Que discurso é esse? A partir de onde ele é tomado e 

como vem se configurando sua análise por parte de alguns pensadores que o 

abordam? 

Para fins de facilitar a discussão teórica em torno do tema, são tomados dois 

textos informativos do cotidiano nos quais primeiro se pode perceber esse teor 

prescritivo-moralizante dos discursos voltados para a (in)formação do trabalhador. 

Os dois textos foram tomados de forma exemplificativa e postos como um “pretexto” 

para a discussão teórica. 

Feita essa consideração inicial de delimitação do conceito a partir do exemplo 

dos textos, é a ocasião de perceber como e por quem se vem articulando um 

pensamento crítico a esse discurso. A partir da análise das transformações ocorridas 

no campo da “literatura voltada para executivos”, há todo um pensamento crítico 

articulado a essa moral característica do “novo espírito do capitalismo” presente nos 

seus discursos. Percebe-se, assim, a possibilidade de caminhar na direção de uma 

aproximação desses “dois discursos”: os discursos objetos desta pesquisa e aqueles 
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voltados para o campo gerencial, para os executivos, sobretudo, através da 

discussão acerca da teoria do Capital Humano. 

A crítica que é articulada é analisada em pelo menos duas direções: a primeira, 

a que aponta que tais discursos, ainda que atravessados pelos valores da 

“autonomia” e da “liberdade”, não passam de formas mais aperfeiçoadas de 

controle. A segunda aponta para a “dissimulação” característica desses discursos 

quando se tem em conta a “vida real” no interior da empresa. Muito embora não se 

tenha avançado nessa dimensão do trabalho real, para permanecer na discussão 

teórica do discurso normativo, a distância do trabalho real para com o “discurso” do 

novo espírito do capitalismo foi vista como uma das principais fontes da crítica a este 

último. 

No segundo capítulo procura-se situar o discurso apresentado no primeiro no 

contexto das transformações sociais mais amplas pelas quais passou e passa a 

sociedade capitalista nas últimas décadas. A tentativa de contextualização se 

propõe a perceber como o discurso prescritivo do bom comportamento acompanha 

as, ou vem acompanhado de, transformações sociais mais amplas, como as que 

aponta Zygmunt Bauman, a partir da metáfora da liquidez, e são essas 

transformações que são tomadas no segundo capítulo. A modernidade líquida que 

faz ruir todas as teses defensoras da inevitabilidade da coerção social; que viu o 

ideal de liberdade positiva ou coletiva, característica do período sólido, frustrar-se; 

que é povoada por agências comerciais de todas as sortes a apontar o “certo” que 

se deve fazer e o “errado” que se deve evitar; é esta modernidade que acompanha, 

ou a qual acompanha, o discurso normativo do bom comportamento no trabalho. 

A análise de Bauman (1997) acerca do impulso moral preenche a função 

também, além de servir para a contextualização do discurso, de aproximar 

preliminarmente a discussão do campo psicossociológico, no qual ela se 

desenvolve, do campo ético ao qual se pretende chegar particularmente com 

Emmanuel Lévinas. Os primeiros problemas de formulação da crítica ética são 

aventados a partir da ideia do enfraquecimento do impulso moral na vida social, 

onde a ética da alteridade radical já é sinalizada. 

Pareceu oportuno também, nesta tentativa de contextualização do segundo 

capítulo, trazer para a discussão a ideia de “psicologização política do trabalho” e o 

papel de legitimação que certa Psicologia presta a esse discurso normativo no 

trabalho contemporâneo. Percebe-se que a crítica que se propõe, há de chegar 
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também ao “discurso acadêmico”. Este também presta suporte, através das 

“ciências sociais” em sentido amplo, e da Psicologia em sentido estrito, para a 

legitimação de tais discursos. Estaria certa psicologia no nascedouro de tais ideias 

gestionárias? Também isso se discute. 

Nas considerações de Eduardo Crespo também se pode aproximar 

minimamente a discussão do campo ético ao qual a pesquisa se propõe. A 

percepção de que a responsabilidade pública está desocupando um espaço social e 

que se está delegando para o âmbito privado, ao mesmo tempo em que as questões 

privadas como a “questão da subjetividade” são trazidas para o espaço público, 

aponta uma inversão que pode fomentar análises significativas a partir do 

pensamento levinasiano. 

Ainda que nessa tentativa de contextualização empreendida no segundo 

capítulo tenham sido feitas as primeiras aproximações para o campo de discussão 

ética, era preciso tomar de forma definitiva o preconceito inicial de que tal crítica 

poderia ser articulada a partir deste campo específico. Seria preciso analisar a 

justeza desse preconceito e tomar a sério a crítica. É possível dizer que tal discurso 

é injusto? É um discurso imoral ou “anti”-ético aquele que prescreve jeitos de ser no 

ambiente de trabalho? Onde estaria a injustiça de tal discurso? Essas são as 

questões tomadas de forma particular no terceiro capítulo. 

É a ocasião de trazer ao texto o pensamento de Emmanuel Lévinas de forma 

explícita. A tentativa de articular uma crítica ética começa pela análise da 

subjetividade como princípio de separação e ruptura com a ordem do ser, saber, 

poder. A subjetividade como separação é que possibilita a relação com o Outro que 

rompe a lógica do sistema totalizante. Mas o lugar da crítica ética há de se delinear 

melhor quando a subjetividade é posta como passividade absoluta perante o Outro, 

quando a responsabilidade é inescusável e anterior à liberdade, quando a Ética 

antecede à Ontologia. Essas são algumas das intuições do pensamento levinasiano 

que são discutidas no terceiro capítulo. 

O último esforço que se empreende é o de lançar o dito depois do Dizer ético 

de Lévinas, ou seja, construir certa objetividade a partir da qual se possa 

efetivamente criticar os discursos prescritivos do bom comportamento. Assim, a 

crítica pode denunciar a injustiça dos discursos que se analisa: são discursos 

portadores de uma lei sem Outro. 

  



18 
 

1 OS DISCURSOS PRESCRITIVOS DO BOM COMPORTAMENTO 

NO TRABALHO E OS CAMINHOS DA CRÍTICA 

 

1.1 A literatura da (in)formação do trabalhador 

 

Dois movimentos iniciais se impõem: primeiro o de oferecer uma delimitação 

mínima acerca de que discurso se faz referência quando se fala em “discursos 

prescritivos do bom comportamento no trabalho” - mesmo acreditando que ele se 

faça perceber ao longo de todo o texto - e o segundo, talvez o mais considerável, o 

de analisar o desenvolvimento histórico recente da crítica que acompanhou, não só 

a sociedade capitalista, como propriamente os discursos ideológicos que se 

propuseram a lhe dar suporte moral. 

Antes de seguir esses dois movimentos, e considerando que a ética da 

alteridade radical levinasiana será tomada de forma detalhada somente no último 

capítulo, representando o esforço final da empreitada de construir uma crítica ética, 

não se pode iniciar a discussão sem uma referência mínima a ela. Afinal, foi o 

confronto entre o discurso prescritivo do bom comportamento visado nos textos 

informativos, por um lado, e o texto levinasiano, por outro, que fez surgir um 

estranhamento a ser investigado. 

No sentido de apresentar minimamente a ética levinasiana, pode-se dizer que 

em Lévinas o eu “se deve ao outro. Voltar-se para e pelo outro significa 

responsabilidade. [...] Descortina-se a relação como ética pelo transcender-se do eu, 

abrindo a ordem da bondade” (PIVATTO, 2009, p. 88). Em Lévinas a linguagem é 

resposta ao Outro e a textura da relação com a alteridade, onde o próprio rosto do 

Outro fala (LÉVINAS, 2008, p. 54) e o eu a ele se volta numa responsabilidade 

inegociável. “A linguagem, então, não é sobre nomear, apresentar um tema, 

alcançar o conhecimento etc. Pelo contrário, ela se origina no relacionamento face a 

face. A outra pessoa surge e seu próprio surgimento exige nossa resposta” 

(HUTCHENS, 2009, p. 74, grifo do autor). 

Portanto, qualquer controle, uma excessiva normatização, a retórica, a manha 

de qualquer discurso, não parece corresponder à ideia levinasiana da linguagem 

como resposta ética face ao Outro. Isso há de ficar claro. O controle dissimulado do 

outro, visado na fala, mostra-se estranho à linguagem do eu para o Outro 
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levinasiano. É preciso se achegar primeiro a esse discurso e perceber o porquê do 

estranhamento para com essa ética da precedência do Outro sobre mim, que há de 

ser melhor explorada. 

A delimitação acerca dos discursos a que se faz referência pode ser facilitada 

com o recurso a dois exemplos. Esses exemplos paradigmáticos do que se 

apresenta como motivador para a pesquisa veem por meio de dois textos 

informativos. Um deles veiculado no Diário do Nordeste, jornal de circulação diária e 

local (Dez coisas que nunca deve dizer no trabalho, 2012), o outro na revista Você 

SA, de circulação mensal e abrangência nacional voltada ao mundo do mercado de 

trabalho (TOZZI, 2012). 

Os dois textos expressam adequadamente o que se apresenta como tema da 

pesquisa. Ainda que sejam tomados apenas como disparadores da discussão, tendo 

em vista que o discurso normativo no campo do trabalho abarca não só a literatura 

informativa, como até mesmo a literatura acadêmica, cumpre pontuar alguns 

elementos que surgem a partir desse primeiro contato. E o primeiro elemento visado 

é a imposição dissimulada de um ethos adequado ao mundo do trabalho. Fica claro 

teor normativo dos textos e a intenção de submissão passiva a regras de 

comunicação e comportamento que parecem claramente exceder normas de 

civilidade e cortesia. 

No texto informativo do Diário do Nordeste se vê que antes da listagem das 

“dez dicas”, assinala-se que “é importante saber o que você pode ou não dizer em 

seu emprego” e convida o leitor a se aproximar das dicas para ficar “tranquilo ao se 

comunicar com os colegas”. Uma das dicas pontua que não se deve fazer menção à 

aposentadoria no ambiente de trabalho: “bom, você só vai se aposentar daqui a 

alguns – ou muitos – anos. O que você vai fazer quando conseguir está 

completamente fora de questão” (Dez coisas que nunca deve dizer no trabalho, 

2012). Há motivos para questionar porque a menção ao tempo de aposentadoria 

seria inadequada e algo a ser evitado no ambiente de trabalho. E, mais importante 

ainda: por que descer a pormenores aparentemente insignificantes da comunicação 

do dia-a-dia de trabalho e impor-lhe uma prescrição? 

Outras dicas parecem ainda mais intrusivas como a que recrimina a menção ao 

“conforto” ou “desconforto” em realizar uma tarefa no trabalho. Afirma-se que a 

menção ao desconforto em realizar determinada tarefa é inoportuna porque se a 

tarefa não for “discriminatória, ilegal ou perigosa, você está apenas reclamando” e 
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completa: “ninguém é obrigado a gostar de tudo, mas você precisa saber que não 

vai fazer só o que gosta no trabalho. Acostume-se e lide com a tarefa da melhor 

forma que puder” (Dez coisas que nunca deve dizer no trabalho, 2012). 

Não fosse do conhecimento comum o imenso “desconforto” – permanecendo 

no eufemismo – na realidade do trabalho contemporâneo, a regra poderia até ser 

válida. Entretanto, o que ocorre é que muitas atividades no trabalho contemporâneo 

causam não apenas desconforto, mas adoecimento e até morte, como se pode 

verificar em diversos estudos. O trabalho tem se mostrado como uma das grandes 

fontes de sofrimento na contemporaneidade. 

Não se quer adentrar muito no sentido de fazer uma ponte entre essas 

primeiras “dicas”, com as condições materiais de trabalho, mas não se pode deixar 

ao menos de pontuar. A “dica” que proíbe falar do desconforto no trabalho talvez 

esteja muito distante da realidade de “muito mais que desconforto” na realidade 

laboral atual. Bernardo, (2006, p. 95) analisou como o discurso empresarial 

contemporâneo está distante da realidade concreta do trabalho humano, apontando, 

por exemplo, “um enorme contraste entre o discurso da igualdade e de valorização 

do trabalhador, por um lado, e a imposição da participação em atividades 

específicas de acordo com as regras pré-estabelecidas, por outro”. 

Relatos como o de Merlo (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010, p. 

90-94) que denuncia os problemas de lesões osteomusculares, dentre outros, em 

mulheres de uma indústria de tecelagem em Porto Alegre, a intoxicação por chumbo 

de um trabalhador de fábrica de baterias na cidade de Gravataí, que acabou por vir 

a óbito por conta desse problema, aos 43 anos de idade, e os suicídios de cinco 

engenheiros de um centro de pesquisas da Renault em Guyancourt, Paris, por si só, 

fazem perceber que a proibição moral em falar em conforto/desconforto nas 

condições de trabalho atual beira ao absurdo. Talvez se pudesse dizer que o silêncio 

é que deveria ser reputado como imoral. 

Ainda que se possa fazer a ressalva de que o texto do Diário do Nordeste 

tenha excetuado as atividades “perigosas”, esse perigo pode não ser tão evidente 

quanto possa parecer e, mais uma vez, o que chama a atenção não é tanto o mérito 

ou demérito da prescrição moral quanto à comunicação, mas o simples fato de sua 

formulação. Portanto, a proibição de mencionar o conforto ou o desconforto diante 

de uma tarefa e o “convite” a “acostumar-se” certamente não tem o teor tão inocente 

como se poderia deduzir de uma norma de civilidade, parece bem mais que isso. 
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Assim, é possível intuir a sensação de estranhamento provocada por esse 

texto de caráter informativo quando confrontado com esses pequenos elementos da 

ética da alteridade radical levinasiana que foram pontuados. A passividade ética face 

ao Outro, que chega de uma altura que me constrange e reclama minha fala a partir 

de uma dimensão assimétrica, onde o Outro tem precedência sobre mim, não 

encontra qualquer eco e pode parecer uma abstração filosófica ou mesmo 

metafísico-religiosa diante do controle moral do outro que se lia no jornal. 

A sensação é semelhante ao se tomar contato com o texto Bajulação funciona 

da revista Você SA, em sua edição de Setembro de 2012. Aqui, o uso que se pode 

chamar de “dissimulador” da linguagem parece mais evidente. Ao apresentar os 

resultados de diversas pesquisas acadêmicas e indicar caminhos a seus leitores de 

forma a capacitá-los a bajular seus superiores de forma eficiente, o texto remete de 

forma muito direta ao caráter que pode assumir a linguagem, chamado por Lévinas 

de retórico, ao reconhecer que “nem todo discurso é relação com a exterioridade” 

(LÉVINAS, 2008, p. 59): 

 
A retórica que não está ausente de nenhum discurso, e que o discurso 
filosófico procura ultrapassar, resiste ao discurso (ou traz-lhe: pedagogia, 
demagogia, psicagogia). Aborda o Outro não de frente, mas de viés. [...] ela 
é violência por excelência, ou seja, injustiça. 

 
Tal retórica certamente pôde ser vista não só no convite “dissimulado” a uma 

bajulação eficiente, mas propriamente na linguagem usada pela autora do texto no 

contato com seus leitores. É notável a sua preocupação em não exceder os limites 

do “politicamente correto”. Ainda que parta de “estudos científicos” acerca das 

vantagens da bajulação, em diversas passagens ela faz contrapontos entre a 

bajulação, que assume conotações negativas, e uma espécie de “elogio sincero da 

forma correta” como quando afirma: “existe uma fronteira delicada entre o que é um 

elogio sincero e o que é uma bajulação” (TOZZI, 2012). 

Essa preocupação em permanecer em limites eticamente aceitáveis aponta 

inclusive para o fato de que “como qualquer transgressão ética no trabalho, a 

bajulação leva a uma condenação sumária” (TOZZI, 2012). Tal preocupação com 

uma “ética no trabalho” é um elemento central desse trabalho dissertativo, 

apontando para dimensões que vêm questionar essa ética de empresa que encontra 

dificuldades de transpor-se para o universo das relações pessoais como aponta, por 
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exemplo, Sennett (2011). Por ora, há que se reconhecer essa preocupação com 

uma ética nos negócios/trabalho enfatizada pela autora. 

Entretanto, ainda que se reconheça tal preocupação “ética”, percebe-se que ela 

há de ser melhor analisada, tendo em vista que mais parece uma preocupação com 

a “personagem” que o trabalhador contemporâneo precisa desempenhar, numa 

espécie de teatro do cotidiano. O texto propõe uma instrumentalização do 

trabalhador no sentido de atingir melhores possibilidades de ascenção profissional 

por meio dos “elogios sinceros e adequados” a seus superiores. Nesse sentido, 

pode-se ler acerca das condições importantes para que um elogio seja bem 

recebido, como a importância de “construir um relacionamento sólido com o chefe” 

(TOZZI, 2012). 

O texto de Tozzi (2012) ensina sete táticas chamadas de “malícias discretas” 

que também denunciam o caráter retórico e dissimulador que o texto propõe a seus 

leitores. A repetição exaustiva de tais táticas parece desnecessária, mas se pode 

citar exemplificativamente a tática de falar bem do chefe para amigos em comum a 

fim de que o elogio chegue, de forma indireta, até ele. É interessante notar que o 

chefe é identificado em alguns trechos como a “vítima” da bajulação eficiente. 

Não se pode fugir do incomodo provocado por tais leituras que se apresentam 

como de caráter informativo para um público eminentemente de pessoas que, ou se 

encontram à procura de trabalho1, ou estão procurando informações que lhe 

forneçam instrumentos de mudança ou ascenção profissional. Mais que informativos 

os textos parecem se prestar a uma configuração de um determinado tipo de 

trabalhador adequado a uma nova demanda do mercado de trabalho 

contemporâneo, com conotações ético-morais. 

Portanto, o que se faz intuir dos textos é que esse campo discursivo voltado 

aos trabalhadores nos meios de comunicação de massa está atravessado por uma 

dimensão moralizadora, normativa e, de uma normatividade que parece encontrar 

seus fundamentos não em alguma antropologia filosófica qualquer, mas pura e 

simplesmente nos ideais de sujeição do trabalhador. Cabe encontrar pontos de 

apoio e articulação teórico-conceitual dessa crítica que se configura de forma 

emotiva conforme propõem Boltanski e Chiapello (2009, p. 72). Essa dimensão 

                                            
1
 O texto do Diário do Nordeste encontra-se no caderno Empregos, que é o caderno voltado ao 

“mercado de trabalho” contendo anúncios de emprego, dicas e informações acerca de concursos 
públicos e outros temas relacionados ao assunto. 
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primeira é chamada por eles de primeira fonte de indignação. É necessário um 

movimento posterior de articulação teórica da crítica. 

 

1.2 A literatura da gestão empresarial e sua normatividade 

 

Um dos primeiros pontos de apoio para os fins de melhor compreender os 

“discursos prescritivos do bom comportamento no trabalho” e possibilitar a 

articulação teórico-conceitual da crítica é a análise dos discursos voltados para a 

gestão empresarial. Diversos autores analisaram esta literatura, sua normatividade e 

seu papel na configuração ideológica do capitalismo. Mesmo que com focos de 

atenção diferentes, escreveram acerca de uma nova configuração ideológica do 

capitalismo a partir da década de mil novecentos e noventa, e apontaram de forma 

direta ou indireta, o papel da literatura da gestão empresarial nessa configuração. 

Estas análises trazem certo teor crítico a tais configurações ideológicas do sistema 

capitalista que se legitima prescrevendo. 

Antes de se chegar a uma formulação propriamente ética da crítica, há que se 

acompanhar esses elementos críticos a tais discursos que se fazem perceber, 

primeiramente, no campo da literatura voltada para executivos. Esse contexto de 

crítica a tais discursos precisa ser repassado na forma de uma revisão teórica antes 

de se chegar na especificidade da crítica que aqui se propõe. Ou seja, entende-se 

que é preciso caminhar com a crítica que se constitui primeiramente no campo 

psicossociológico dos discursos normativos característicos da literatura voltada para 

executivos, antes de se chegar à dimensão ética da crítica aos discursos do bom 

comportamento no trabalho, que aqui se propõe. 

Em O novo espírito do capitalismo (2009), encontra-se uma espécie de 

referência para estudos sobre o tema. A obra traz uma analise da literatura da 

gestão empresarial e suas mudanças ao longo das últimas décadas. Além disso, os 

autores acompanham a crítica histórica lançada a tais discursos ideológicos de 

justificação moral do sistema. Cumpre deter-se um pouco na referida obra 

ressaltando os aspectos de maior interesse para o presente trabalho. 

Os autores se dispuseram a analisar o capitalismo que recobrava vigor na 

década de mil novecentos e noventa, ante a redução de crescimento e rentabilidade 

do sistema experimentada no fim dos anos de mil novecentos e sessenta, início dos 

anos setenta. Eles consideraram que nesse momento (final dos anos sessenta) a 
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crítica estava no auge com apelos à criatividade, ao prazer, ao poder da imaginação, 

e o sistema enfrentava redução de crescimento (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, 

p. 19). Como entender que, décadas depois, o capitalismo pudesse demonstrar 

sinais de renovado vigor e a crítica parecesse quase completamente desarticulada? 

É esse ponto nevrálgico da discussão que mais interessa. 

O entendimento dos autores é que só é possível compreender tal 

desarticulação da crítica e reestruturação do sistema se se tiver em conta a 

perspectiva das mudanças ideológicas sofridas ao longo dos tempos de referência 

(décadas de mil novecentos e sessenta e mil novecentos e noventa). A intenção do 

trabalho é clara: 

 
Procuramos elucidar as relações que se instauram entre o capitalismo e 
seus críticos, de tal modo que pudéssemos interpretar alguns fenômenos 
que afetaram a esfera ideológica durante as últimas décadas: 
enfraquecimento da crítica, simultâneo à forte reestruturação do capitalismo 
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 34, grifo do autor). 

 
Além do mais, essas mudanças discursivo/ideológicas são fundamentais para 

compreender o engajamento no sistema. Para os autores franceses, sob muitos 

aspectos, o sistema capitalista é absurdo, onde “os assalariados perderam a 

propriedade do resultado de seu trabalho e a possibilidade de levar uma vida ativa 

fora da subordinação” e, por sua vez, os capitalistas encontram-se “presos a um 

processo infindável e insaciável, totalmente abstrato e dissociado da satisfação de 

necessidades de consumo, mesmo que supérfluas” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 

2009, p. 38). A conclusão parece óbvia: os protagonistas carecem de justificações, 

de motivações para a inserção no processo produtivo capitalista. 

Nesse sentido, eles apontam que a motivação material seria insuficiente para 

justificar o engajamento, de forma que o salário poderia contribuir para a 

permanência no emprego, mas não seria possível deduzir que fosse suficiente para 

o engajamento, para o empenho. Da mesma forma seria insuficiente a coerção. A 

própria ideia de “envolvimento pessoal” propalada já há algum tempo no ambiente 

das organizações capitalistas denuncia que o caminho da coerção não se sustenta, 

ainda que não se desconheça sua presença em diversos lugares onde se pode ver, 

ainda hoje, pessoas trabalhando em condições análogas a de escravos2. 

                                            
2
 A título de exemplo se faz referência a uma notícia de 02 de Abril de 2013 que aponta 

denúncia de trabalho em condição análoga a de escravo explorada pela grife Zara desta feita na 
Argentina. A empresa já havia sofrido denúncias pelo mesmo motivo em agosto de 2011 no Brasil. 
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Portanto, seria necessário algo mais que a motivação material e que a coerção, 

embora estas tenham seu lócus na empresa capitalista contemporânea, que 

justificasse o engajamento no processo. Além de considerar a importância dos 

“benefícios pessoais”, tais justificações para o engajamento no sistema precisariam 

legitimar-se também em termos de “bem comum”. É considerando essas dimensões 

que se pode chamar de legitimações baseadas em benefícios individuais e em 

benefícios coletivos que os autores procuram revisitar as obras de Max Weber e 

Albert Hirschman (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 41). 

Há que se pontuar que Boltanski e Chiapello (2009) têm claro que a qualidade 

do compromisso tem a ver com a força dos argumentos alegáveis em termos de 

benefícios individuais e coletivos. Eles atribuem a tais justificações e representações 

compartilhadas a própria sobrevivência do capitalismo, ocupando um lugar 

fundamental na sustentação do sistema: 

 
se o capitalismo não só sobreviveu – contrariando os prognósticos que 
regularmente anunciaram sua derrocada -, como também não parou de 
ampliar o seu império, foi porque pôde apoiar-se em certo número de 
representações – capazes de guiar a ação – e de justificações 
compartilhadas, que o apresentam como ordem aceitável e até desejável, a 
única possível, ou a melhor das ordens possíveis (BOLTANSKI e 
CHIAPELLO, 2009, p. 41-42). 

 
O que eles chamam, pois, de “espírito do capitalismo” é “a ideologia que 

justifica o engajamento no capitalismo” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 39, 

grifo do autor). Só no campo da ideologia, que é necessariamente um campo 

atravessado pelo discurso, embora não limitado a ele como se pode ver na citação 

seguinte, é que eles identificam a força de engajamento que possui o sistema 

capitalista. Apresentando uma espécie de objetivo da obra eles esclarecem o 

sentido do termo ideologia: 

 
Esta obra não é apenas descritiva. Ela também pretende, através desse 
exemplo histórico, propor um quadro teórico mais geral para compreender o 
modo como se modificam as ideologias associadas às atividades 
econômicas, contanto que se dê ao termo ideologia não o sentido redutor - 
que tantas vezes foi dado pela vulgarização marxista - de discurso 
moralizador voltado a velar interesses materiais e incessantemente 
desmentido pelas práticas, mas sim o sentido - desenvolvido, por exemplo, 
na obra de Louis Dumont - de conjunto de crenças compartilhadas, inscritas 
em instituições, implicadas em ações e, portanto, ancoradas na realidade 
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 33). 

                                                                                                                                        
Disponível em http://reporterbrasil.org.br/2013/04/zara-e-denunciada-por-escravidao-na-argentina/. 
Acesso: 09.07.2013. 

http://reporterbrasil.org.br/2013/04/zara-e-denunciada-por-escravidao-na-argentina/
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Portanto, o “novo espírito do capitalismo” pode ser tomado como a ideologia 

que justifica o engajamento no capitalismo, particularmente, a partir da década de 

mil novecentos e noventa. Essa seria uma segunda mudança nesse 

espírito/ideologia que justifica o engajamento no sistema, tendo seu primeiro 

momento em fins do século XIX com a figura “do burguês empreendedor” e a 

difusão dos “valores burgueses”; o segundo entre as décadas de 30 e 60, onde a 

“tônica recai menos sobre o empresário individual e mais sobre a organização”; e o 

terceiro, chamado de novo, a partir da década de mil novecentos e noventa que aqui 

se está a discutir (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 49-50). Vê-se o “espírito do 

capitalismo” como um dos principais pilares de sustentação do sistema. E qual o 

papel da literatura da gestão empresarial nesse contexto? Onde está sua 

normatividade que a aproxima dos discursos prescritivos do bom comportamento 

percebidos nas leituras do cotidiano que mobilizaram a pesquisa e foram descritas 

acima? 

Aqui se encontra uma consideração importante: a literatura voltada para a 

gestão empresarial é “um dos principais espaços de inscrição do espírito do 

capitalismo” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 83). Para eles, essa literatura se 

constitui na “forma por excelência na qual o espírito do capitalismo é incorporado e 

oferecido como algo que deve ser compartilhado” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 

2009, p. 46). Analisar as transformações pelas quais passou a literatura da gestão 

empresarial nas últimas décadas e sua normatividade é analisar também a 

configuração de um novo espírito do capitalismo na contemporaneidade. 

Essa dimensão da normatividade é fundamental dentro dessa literatura da 

gestão empresarial visualizada por Boltanski e Chiapello (2009). Os autores 

consideram que: 

 
A literatura da gestão empresarial não é puramente técnica. Não é feita 
apenas de receitas práticas que visem a melhorar o rendimento das 
organizações, tal como se aumenta o desempenho de uma máquina. Ela 
comporta ao mesmo tempo um forte tom moral, no mínimo por se tratar de 
uma literatura normativa que diz aquilo que deve ser, e não o que é, a tal 
ponto que temos o direito de indagar sobre o realismo dessa literatura e, por 
conseguinte, sobre o crédito que lhe pode ser dado no sentido de se saber 
o que ocorre “realmente” nas empresas.[...] Sua orientação não é a 
constatação, mas a prescrição (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 84). 

 
Os autores insistem que tal literatura não pode se deter unicamente em formas 

mais “aperfeiçoadas” de obter lucro. Dado o seu caráter público, e o apoio 
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“científico” prestado por diversas disciplinas, inclusive por certa Psicologia que se há 

de discutir, essa literatura precisa “justificar” o modo como o lucro é obtido. Trata-se, 

portanto, de mostrar “que o modo prescrito de obter lucro pode ser atraente, 

interessante, estimulante, inovador ou meritório” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, 

p. 85). Tal legitimação moral torna-se prescrição moral. Há que se considerar em 

que medida tais discursos voltados primariamente à gestão empresarial ainda se 

encontram restritos a um público que possa ser considerado exclusivamente como 

“gestores” ou “administradores de empresas”. 

É importante notar ainda que, diante dessas considerações, não se entende 

que haja propriamente um ineditismo na constatação dessas dimensões ideológicas 

do “espírito do capitalismo” e seu caráter de prescrição moral. Um breve recuo 

histórico à Max Weber, dentre outros, demonstraria a historicidade na qual se 

inserem as considerações acerca das ligações figadais entre o capitalismo e sua 

moral. Boltanski e Chiapello (2009) apresentam a forma como essa normatividade 

transformou-se a partir do final da década de sessenta até os anos noventa, e sua 

ligação com a literatura da gestão empresarial. 

As mudanças no discurso empresarial e sua normatividade também foram 

tema de trabalho de Alonso e Rodríguez (2006) que identificam, da mesma forma 

que Boltanski e Chiapello (2009), pelo menos duas “transições chave” que imprimem 

uma mudança radical nesse discurso. A primeira, representada pela aparição da 

empresa moderna e adoção da produção em massa fordista, e a segunda, que deu 

origem ao discurso empresarial consolidado nos últimos quarenta anos. É esta 

segunda transformação que se está a tratar mais especificamente. 

O que é importante pontuar aqui é que Alonso e Rodríguez (2006) analisam o 

papel fundamental da literatura da gestão empresarial na configuração do que 

chamam de “imaginário empresarial”. Entende-se que esse imaginário empresarial 

aproxima-se muito do conceito de “espírito do capitalismo”, ainda que limitado ao 

contexto dos “gestores”, e, como tal, liga-se diretamente à ideologia que justifica o 

engajamento no processo capitalista. Eles apontam claramente para a 

normatividade característica dessa ideologia e é ela que interessa particularmente. 

Considera-se que a identificação por parte dos autores, de um movimento do 

discurso empresarial na década de mil novecentos e noventa no sentido da “fluidez 

geral”, aponta para um campo importante da crítica contemporânea a tais discursos. 

Por ora, há que se ressaltar que tais mudanças discursivas, além de dar uma nova 



28 
 

configuração ao imaginário empresarial, são consideradas como “una evolución en 

el proceso de control” (ALONSO e RODRÍGUEZ, 2006, p. 146). Ou seja, não se trata 

de uma novidade, mas uma “evolução” no controle moral dos trabalhadores, como 

se disse, o capitalismo nasce inseparável de sua moral. Para eles, a literatura da 

gestão empresarial 

 
aporta un cuerpo de conocimiento sobre la actividad organizacional de la 
época, sus funciones, finalidad y alcance; pero a la vez, y de manera 
indisoluble, en sus discursos aparecen una larga serie de narrativas 
cargadas de prescripciones e imágenes retóricas, que reflejan y refuerzan 
las significaciones presentes en el imaginario histórico-social de la vida 
económica (ALONSO e RODRÍGUEZ, 2006). 

 
Por fim, se podem citar também Gaulejac (2007) e Antunes (2010) que, muito 

embora não tenham se detido especificamente sobre a “literatura” da gestão 

empresarial, não foram estranhos a esse campo discursivo no qual se configura o 

novo espírito do capitalismo e sua “nova moral”. Antunes (2010, p. 93), por exemplo, 

que analisa as fortes transformações sofridas pelo que chama de “classe-que-vive-

do-trabalho” a partir da década de mil novecentos e noventa, não deixa de apontar o 

“envolvimento manipulatório” que caracteriza, de forma particular, o modelo japonês 

ou toyotismo. 

Fica claro, para Antunes (2010, 39-40, grifo do autor), que se trata de um 

controle moral qualitativamente novo e de ainda maior intensidade: 

 
A subsunção do trabalhador àquele veiculado pelo capital, a sujeição do ser 
que trabalha ao “espírito” Toyota, à “família” Toyota, é de muito maior 
intensidade, é qualitativamente distinta daquela existente na era do 
fordismo. Esta era movida centralmente por uma lógica muito mais 
despótica; aquela, a do toyotismo, é mais consensual, mais envolvente, 
mais participativa, em verdade mais manipulatória. 

 
Gaulejac (2007) traz contribuições valiosíssimas acerca do que chamou de 

“ideologia gerencialista” como forma “evoluída” do poder disciplinar das 

organizações hierárquicas. Ele considera que os objetivos do poder gerencialista 

compreendem diversos aspectos como, por exemplo, os “discursos sobre os modos  

de organizar a produção, de conduzir os homens que a isso contribuem, de ordenar 

o tempo e o espaço, de pensar a empresa como uma organização racional” 

(GAULEJAC, 2007, p. 35). Portanto, é a dimensão propriamente ideológica dos 

discursos da gestão que está presente. 
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O avanço da ideologia gerencialista - da esfera da empresa capitalista para 

todos os âmbitos da vida humana, desde o espaço público a contextos não 

comerciais da vida como a família, as relações amorosas, a sexualidade, e até os 

sentimentos e emoções, que Gualejac (2007) empreendeu na segunda parte do 

trabalho – denunciam o quanto à lógica “administrativa” coloniza diversos campos da 

vida humana. Tal colonização da vida pela ideologia gerencialista relacionada ao 

potencial patológico daquele movimento, que propõe uma autogestão e um 

encurvamento racional do eu sobre si, há de ser tomada criticamente pela ética que 

se propõe ao encontro com o Outro e ao descentramento de si. 

Para o presente momento é importante ressaltar que Gaulejac (2007) está a 

denunciar a transformação, talvez mais ampla do que a mudança propriamente 

“discursiva” do novo espírito do capitalismo, do que chama de “mecanismos de 

controle” das organizações e hierárquicas para um controle baseado em formas 

características da sociedade hipermoderna e seu poder baseado em um 

“agenciamento de uma autonomia controlada”. Isso representa uma espécie de 

internalização do controle, de forma que afirma: “na sociedade hipermoderna cada 

indivíduo pode ser ao mesmo tempo produtor e produto do sistema, ser o ator e o 

agente dele, fazê-lo funcionar, tanto quanto suportá-lo” (GAULEJAC, 2007, p. 25). 

Desta forma, o discurso que já se denuncia prescritivo/moralizante, é percebido 

também como uma forma “aperfeiçoada de controle”. Os discursos da gestão 

empresarial, da “ideologia gerencialista”, que se situa dentro do “novo espírito do 

capitalismo” e espalha seus “valores” colonizando todos os aspectos da vida 

humana, não passa de uma “evolução” nas formas de controle. Gaulejac (2007) 

afirma que a ideologia gerencial contemporânea conserva seu objetivo de controle e 

altera seu objeto: “o objeto do controle tende a se deslocar da atividade física para a 

atividade mental. Mais do que enquadrar os corpos, procura-se canalizar as pulsões 

e mobilizar os espíritos” (GAULEJAC, 2007, p. 113-114). 

Por todo o exposto se pode deduzir o quanto essa via de buscar a crítica à 

literatura da gestão empresarial se mostra oportuna. É a prescrição moral dos textos 

informativos de jornais e revistas do cotidiano que incomoda e faz intuir uma 

possibilidade de crítica ética. À medida que se empreende essa busca é possível 

encontrar uma crítica articulada a tais discursos prescritivos do comportamento, 

ainda que no âmbito da literatura da gestão empresarial, e um desenvolvimento 

histórico dessa crítica que aponta a normatividade e o controle configurado nesse 
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novo discurso. Assim, se identifica uma herança do pensamento crítico que faz 

perceber o lugar historicamente situado da pesquisa. O preconceito inicial do caráter 

reprovável e moralmente “injusto”, dos discursos que prescrevem o bom 

comportamento no âmbito do trabalho, parece se enquadrar naquela possibilidade 

gadameriana de que “existem préjugés légitimes” (GADAMER, 2011, p. 360). 

É hora de continuar o caminho no sentido de identificar em que medida essa 

aproximação da literatura da gestão empresarial pode ser feita em relação aos 

discursos que prescrevem o bom comportamento no trabalho, visado na literatura 

informativa do trabalhador apontada na secção anterior. Repita-se que os discursos 

que se tornam objeto do presente trabalho, voltam-se de forma particular para 

pessoas que, ou estão à procura de trabalho, ou de mudança/ascensão profissional. 

Não se trataria propriamente dos “gestores”, alvos do discurso da “literatura da 

gestão empresarial”. 

Portanto, seria possível identificar pelo menos dois grandes grupos de atores 

dentro desse contexto, dois alvos do discurso prescritivo/moral que se configura no 

“novo espírito do capitalismo” a partir de meados da década de mil novecentos e 

noventa: os trabalhadores - ou desempregados que buscam trabalho, alvos da 

literatura da (in)formação do trabalhador (tema principal da pesquisa)-, e, uma 

categoria diferente, a dos “gestores”, dos administradores de empresa, alvos do 

discurso da gestão empresarial. Seria possível afirmar que esses dois “discursos” 

podem ser tomados como um mesmo discurso e uma mesma crítica lhe 

acompanha? A normatividade e o controle do discurso e da ideologia gerencial são 

os mesmos do discurso do bom comportamento no trabalho? 

 

1.3 A teoria do Capital Humano na confluência da crítica 

 

Do contato inicial com a análise crítica das transformações no campo do 

discurso/literatura da gestão empresarial parece claro que esta análise se volta de 

forma particular para a literatura dirigida àqueles que assumem um lugar de 

comando dentro da empresa capitalista, lugar de gestão. Muito embora esse “lugar 

de comando” tenha sofrido imensas mudanças - que podem ser apontadas de forma 

extremamente simplificada pela transformação da figura do “chefe” na do “líder” e 

num ideal de administração horizontalizada – entende-se que ele não se encontra 

vazio. 
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Boltanski e Chiapello (2009) afirmam que, para levar a termo o projeto de 

evidenciar a transformação do espírito do capitalismo, utilizaram “a literatura da 

gestão empresarial destinada a executivos” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 

83, grifo próprio). Esse foco na literatura voltada para os quadros diretivos, para os 

gestores da empresa ou executivos, foi o tom encontrado ao longo dos textos 

citados na secção anterior, que analisaram a literatura da gestão empresarial, sua 

normatividade e seu papel na configuração ideológica do capitalismo. 

A exceção mais clara a essa consideração, em torno da camada diretiva da 

empresa, talvez sejam os trabalhos de Gaulejac (2007) e de Antunes (2010). Além 

de analisar a literatura da gestão empresarial e a ideologia gerencialista, o primeiro 

amplia sua crítica denunciando como essa ideologia estendeu sua influência para os 

mais diversos campos da vida pessoal, como já citado. Já Antunes (2010) foca muito 

mais nas transformações concretas sofridas pela classe-que-vive-do-trabalho e a 

questão “discursiva” está mais nas entrelinhas. 

Ainda que os elementos desses discursos prescritivos do bom comportamento 

só venham a ser tomados para análise na sequência do texto, pretende-se tomar 

apenas um deles para se avançar na questão acerca da possibilidade de 

aproximação das “críticas” que aqui se discute. Este elemento se refere aos 

elementos discursivos da teoria do “Capital Humano”. Para Cattani (2006, p. 57), “a 

teoria do Capital Humano é um constructo ideológico e doutrinário que associa 

trabalho humano a capital físico”. 

Uma das dimensões centrais da dita teoria é o papel de destaque que a 

formação escolar e profissional do trabalhador passa a ter no contexto do 

“investimento produtivo”. A melhor qualificação do trabalhador, operada pela 

formação escolar e profissional, “potencializaria a capacidade de trabalho e 

produção”, o que permitiria “maiores ganhos para as empresas e, também, para os 

trabalhadores” (CATTANI, 2006, p. 57). Essa relação entre “capacitação” do 

trabalhador pela via da educação escolar e profissional e o aumento da 

produtividade, é a primeira perspectiva na qual atuaria a teoria do Capital Humano 

segundo Cattani (2006), mas há outra perspectiva articulada com essa primeira que 

também traz elementos singulares para a discussão. 

Na segunda perspectiva, na qual atua a teoria, destacam-se as “estratégias 

individuais” num cálculo de custo-benefício por parte do trabalhador, para fins de 

constituição do “seu „capital pessoal‟” (CATTANI, 2006, p. 57). Destaca-se assim 
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certa dimensão de gerenciamento de si, baseado num cálculo econômico, onde se 

relacionam “formação pessoal” e benefícios financeiros-profissionais presentes ou 

futuros. Tal dimensão reafirma o axioma “liberal do indivíduo livre, soberano e 

racional” (CATTANI, 2006, p. 60). 

López Ruiz (2004) identifica alguns momentos em que se puderam perceber os 

primeiros sinais do que ficou conhecido como teoria do Capital Humano. Ele cita, por 

exemplo, duas conferências de Theodore W. Schultz. A primeira de 19 de fevereiro 

de 1959, publicada em junho do mesmo ano em The Social Service Review com o 

tema “Investimento no homem: a visão de um economista”, na qual, segundo López 

Ruiz (2004, p. 27) “Schultz dizia que ia se „arriscar a sugerir a hipótese‟ de que as 

pessoas, em si mesmas, são uma forma de riqueza e que essa riqueza não deve ser 

deixada de lado pelo cálculo econômico”. A outra, com o título “Investimento em 

capital humano”, de 28 de dezembro de 1960, publicada no ano seguinte. Esses 

dois momentos na década de mil novecentos e sessenta mostram que não se trata 

propriamente de uma ideia nova. 

Ainda dentro dessa perspectiva do surgimento da teoria, López Ruiz (2004) 

percorre um extenso caminho para explicar como o conceito chega às suas 

primeiras formulações a partir de conclusões no campo da teoria econômica. De 

forma sintética se pode afirmar que a teoria do Capital Humano, pelo menos em 

seus primórdios, vem responder a uma inquietação dos economistas da época: 

como explicar o mistério do crescimento econômico na sociedade da década de 

cinquenta? Através de uma revisitação da teoria da distribuição - que na sua forma 

clássica enumera a terra, o trabalho e o capital como fatores de produção - os 

economistas da época chegam à conclusão de que o trabalho precisava deixar de 

ser considerado como uma “força bruta originária” e passar a ser tido como “um 

meio de produção produzido”, resultado de um “investimento de capital feito em sua 

educação [do trabalhador]” (JOHNSON apud LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 201). 

A explicação a que chegam os economistas é a de que era preciso reconhecer 

que nem todo trabalho tinha o mesmo valor. Nesse sentido, apresentando o 

pensamento dos economistas da época, afirma-se que 

 
era mais do que evidente que nem todo trabalho tinha o mesmo valor, e que 
nem todo trabalho significava a mesma contribuição para a riqueza da 
nação; diferentes homens faziam aportes diferentes para o crescimento da 
economia em função de suas capacidades e destrezas. Para o autor esse 
era um fato indiscutível e, por outro lado, o reconhecimento da 
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heterogeneidade do trabalho era o passo lógico prévio para poder pensá-lo 
como capital (LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 203). 

 
Desde essa formulação inicial do conceito, uma defesa das diferenças 

individuais como fatores de produção diferenciada de riqueza é enfatizada. Essa 

teoria, surgida na década de 60 com os trabalhos de Schultz, nunca deixou de estar 

às voltas com o pensamento empresarial ao longo das décadas que nos separam 

destas primeiras considerações. O fato é que, com a vitória da ofensiva neoliberal 

nos anos de mil novecentos e oitenta e mil novecentos e noventa, segundo Cattani 

(2006, p. 58), percebe-se uma revalorização desta, a partir dos trabalhos de Gary 

Becker, de forma que, atualmente, pode-se perceber com clareza que a dita teoria 

compõe o corpo do discurso ideológico do capitalismo e transforma efetivamente 

cada indivíduo em produtor e produto do sistema. 

Em sua versão contemporânea, a teoria do Capital Humano se apresenta como 

uma evolução conceitual na forma de considerar as pessoas que trabalham dentro 

da empresa. Davenport (2001), um dos defensores da teoria, aponta que ela é o 

ponto final de um processo que começa com uma “epifania” que ocorre na metade 

da década de 90. Segundo ele, “pelo menos na linguagem gerencial, os empregados 

evoluíram para uma forma superior. Deixaram de ser custos e se tornaram ativos da 

empresa” (DAVENPORT, 2001, p. 10). Este primeiro movimento, de evolução da 

consideração do trabalhador de “passivo” para “ativo” – uma alteração de 

posicionamento dentro do balanço empresarial, diga-se de passagem - ainda que 

tenha representado um avanço importante, não dá conta da realidade atual, ainda 

segundo Davenport (2001). 

Considera um avanço porque não se poderia mais tratar as pessoas da mesma 

forma que outros “custos”, ou seja, sempre visando a redução, o enxugamento dos 

custos/pessoas. Entretanto, Davenport questiona, referindo-se à consideração dos 

trabalhadores como ativos: “será que isso reflete a forma como as pessoas se 

comportam ou a maneira que os gerentes deveriam tratá-las?” E conclui: “penso que 

não e digo porque” (DAVENPORT, 2001, p. 10). 

Com uma argumentação com tonalidade de aparente apelo humanístico, ele 

indica que é preciso ter uma “nova consideração” para com as pessoas. Tratar as 

pessoas como ativo da empresa numa perspectiva de recursos não seria aceitável 

para os dias de hoje e apresenta pelo menos alguns pontos para mostrar a 

inadequação. Um deles - bastante curioso, se se tiver em conta contextos de altas 
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taxas de desemprego como se vê na atualidade de alguns países – afirma que os 

trabalhadores “assumem crescente controle sobre sua vida profissional” 

(DAVENPORT, 2001, p. 20). Tal “controle”, ou “autonomia” faz com que a noção de 

ativo, que evoca propriedade do trabalhador por parte da empresa, torne-se 

obsoleta, inadequada. 

Por todo o exposto, Davenport considera que é preciso uma metáfora3 que dê 

conta da nova realidade de - aqui algumas palavras entram como divisor de águas - 

autonomia e flexibilidade, buscada e alcançada pelos trabalhadores nas relações 

laborais atuais, segundo o autor. O trabalhador detém um poder quase soberano 

nas considerações de Davenport. A flexibilidade não está associada a um ônus de 

insegurança que o trabalhador precisa arcar. Na verdade, para Davenport, a 

flexibilidade pende a favor do trabalhador. Para ele, os pontos-chave são opção e 

flexibilidade e se pergunta: “será que os investidores de capital humano têm essas 

duas coisas [opção e flexibilidade]?” E conclui: “cada vez mais, parece que sim” 

(DAVENPORT, 2001, p. 26). 

Portanto, a metáfora que seria adequada a essa nova realidade de autonomia 

e flexibilidade seria a do Capital Humano, onde as pessoas seriam vistas como 

“proprietários” de si e responsáveis por “investir” em conhecimento num cálculo 

econômico de custo-benefício. A educação passa a ser vista nesse contexto como 

forma de incremento do “capital pessoal”, declina do seu espaço de construção 

pública e coletiva, e passa a ser cada vez mais delegada ao âmbito do indivíduo que 

deve administrar sua vida, carreira e conhecimentos. Tudo isso segue na esteira da 

ideia de “empregabilidade” que será vista na sequencia do texto e reforça a ideia do 

indivíduo livre, soberano e responsável unicamente por si. 

A análise crítica de López Ruiz (2004) acerca desta teoria aponta para o papel 

que ela ocupa na construção daquilo que se pode chamar de um “capitalismo de 

massas”. A transformação de “todas” as pessoas em detentores de um capital que 

elas são responsáveis por “fazer render”, por parte do discurso normativo da teoria 

do Capital Humano, aponta que, talvez, neste plano do discurso empresarial, não 

                                            
3
Davenport sempre se refere à teoria do capital humano como uma metáfora. Talvez por sua 

formação em letras, especula López Ruiz (2004, p. 245). Porém, chamou a atenção o agradecimento 
de Davenport, contido no prefácio, a sua esposa e a sua filha a quem promete “fazer o que for 
possível para que recebam o retorno do investimento que fizeram” [na sua obra] (DAVENPORT, 
2001, p. 14). Parece merecida a ironia de López Ruiz que, em nota de rodapé, comenta o mesmo 
trecho de Davenport e afirma: “vemos assim quão longe pode ir uma simples „metáfora‟” (LÓPEZ 
RUIZ, 2004, p. 245). 



35 
 

haja muita diferença entre gestores e trabalhadores. Todos são gestores, para o 

discurso do bom comportamento no trabalho, ainda que de si mesmos, como se vê. 

Nesse contexto é interessante notar a consideração de López Ruiz de que o 

que se constitui com esse novo conceito de empreendedorismo, presente na teoria 

do Capital Humano, é um capitalismo de massas. Todos são visados como 

capitalistas: 

 
Agora, para que o capitalismo consiga continuar se desenvolvendo – e 
possa ir além de sua atual fronteira de expansão – é necessário que o 
“empreendedorismo” não seja apenas a particularidade de uns poucos, mas 
o atributo de um povo. Essa, talvez seja a característica mais marcante do 
espírito do capitalismo hoje: o empreendedorismo precisa ser um fenômeno 
de massas (LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 282, grifo do autor). 

 
Certamente não é à toa que um dos textos que se tornaram mobilizadores da 

pesquisa tenha sido tomado da revista VOCÊ SA. Para López Ruiz (2004, p. 273) o 

nome da revista “captura e resume de forma brilhante o ethos do trabalho 

individualizado de hoje em voga no mundo das corporações”. A entrevista feita com 

a diretora de redação da revista e apresentada pelo pensador é por demais 

significativa. Alguns trechos retratam com clareza essa dimensão da “gestão de si”, 

presente na teoria do Capital Humano, e abraçada pelo conceito da revista. Tais 

trechos deixam entrever o tamanho da responsabilidade que recai sobre a pessoa 

acerca do seu sucesso ou fracasso profissional. A diretora afirma: “você é quem tem 

que fazer a revolução de sua vida e você é o dono de sua carreira” (LÓPEZ RUIZ, 

2004, p. 273). 

Para não deixar dúvidas acerca da imbricação do conceito de capital humano, 

seu papel na configuração de um “capitalismo de massas” e a proposta da VOCÊ 

S/A, a diretora de redação da revista afirma em outra passagem: “O „VOCÊ‟ é o você 

indivíduo, o „s.a.‟ é a corporação que você tem que administrar que é a sua carreira” 

(LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 274). Um detalhe vale a pena ser notado: a mudança no 

nome da revista de VOCÊ s.a. para VOCÊ S/A. A mudança, segundo a diretora, foi o 

resultado de um estudo de uma agência que analisa marcas. A conclusão do estudo 

foi a de que com o nome anterior se estava dando maior importância para o “VOCÊ” 

do que para o “s.a.”, “passando para o leitor a mensagem de que o „você indivíduo‟ é 

mais importante que a sua própria carreira [...] quando, na verdade, a revista queria 

dar importância para os dois” (LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 274-275). 
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Como se pode ver, esse elemento do discurso da literatura da gestão 

empresarial, a teoria do Capital Humano, visa tratar a todos como proprietários. 

Trata a todos como empreendedores. Não há mais que se falar numa oposição entre 

gestores e trabalhadores, ou comandantes e comandados, ou dominantes e 

dominados, ou ainda proprietários e trabalhadores. Todos são – para o discurso 

empresarial – gestores, administradores, comandantes, autônomos, senhores de si 

mesmos, únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso da “corporação” que eles 

administram: suas carreiras. Em síntese, todos são proprietários de capital, seja um 

capital representado pela propriedade de uma empresa, seja o capital pessoal que 

se há de fazer render por meio da educação e formação profissional. 

Desta forma, podemos voltar à questão principal que se impôs nesta secção: 

seria possível ampliar a crítica da literatura/discurso para os gestores e tomá-la 

também como crítica aos discursos prescritivos do bom comportamento que se 

apresentam na literatura de informação do trabalhador? Por ora, pode-se afirmar 

que, como do ponto de vista da gestão empresarial todos passam a ser 

considerados gestores - gestores de si mesmos, de suas carreiras - a crítica ao 

discurso empresarial é também a crítica aos discursos que prescrevem o bom 

comportamento no trabalho. Para esse discurso todos devem se submeter às 

prescrições de comportamento, tanto gestores de empresa, como gestores “de si”. 

Pode-se dizer ainda mais: além dessa possibilidade de alargamento da crítica, 

no atual momento da discussão, dos discursos da gestão empresarial para os 

discursos prescritivos do bom comportamento do trabalhador, percebe-se um 

caminho promissor, a ser retomado oportunamente, de fundamentação ética da 

crítica. Não haveria, nesse discurso que coloca o indivíduo como um soberano 

absoluto no campo das relações laborais, um “inflacionamento” retórico do “si 

mesmo” injusto? Ou seja, não seria injusto por o trabalhador numa posição de 

soberania e autonomia absolutas quando o campo é marcado por condicionantes 

sociais? 

No momento, ainda se movendo num campo que se pode chamar de 

psicossociológico vale ressaltar uma dimensão esquecida da teoria do capital 

humano. Este mesmo indivíduo, não pode separar-se do seu “capital”. O que a 

teoria do capital humano esquece é que a pessoa se torna também um “produto”, 

sujeito às mesmas regras dos demais produtos dentro da sociedade capitalista 

(LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 4-5). 
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1.4 O “lugar” do discurso prescritivo-moralizante no espírito do 

capitalismo 

 

Mesmo já tendo apontado a dimensão prescritiva presente no discurso do bom 

comportamento no trabalho, entende-se que não se deu a devida ênfase a como 

essa dimensão é essencial ao espírito do capitalismo. A prescrição e a moral, na 

consideração de muitos autores, não ocupam um lugar acidental, mas essencial 

dentro deste. É hora de tratar, portanto, da função, do papel da moralidade na 

configuração do espírito do capitalismo. Qual a função da prescrição moral para o 

surgimento e manutenção ideológica do sistema? 

Antes, um pequeno esclarecimento há que ser feito acerca do termo 

“prescrição” na forma em que vem sendo usado no presente trabalho. A fim de 

oferecer uma delimitação entre a “prescrição” característica da divisão clássica entre 

“trabalho prescrito” e “trabalho real” há que se dizer que, na presente discussão, não 

se quer, pelo menos a princípio, fazer qualquer referência a essa “prescrição” do 

“trabalho prescrito”. A prescrição aqui se refere diretamente à “prescrição moral” e, 

como tal, sinônimo de normatividade. Análises posteriores poderão analisar se há 

efetivamente alguma aproximação entre a “prescrição como normatividade” e a 

prescrição clássica do “trabalho prescrito”. 

Feita a ressalva, parece claro que os discursos informativos dos jornais e 

revistas - ou simplesmente os discursos da gestão moral de si, tomando como 

paradigma a Teoria do Capital Humano descrita acima - não se tratam de discursos 

eminentemente descritivos. Não se trata apenas de uma descrição da realidade. O 

próprio Davenport (2001) deixa claro porque considera que se deve gastar tempo 

com a “metáfora do capital humano” lançando a questão: “Por que gastar tempo 

considerando essa expressão gerencial comum?” E sua resposta é elucidativa: 

 
A resposta, expressa de forma simples, está em que a linguagem é 
relevante. De fato alguns sociólogos acreditam que a essência do 
gerenciamento é o uso habilidoso da linguagem para criar significado. 
Confúcio, quando lhe perguntaram o que faria se governasse um país, disse 
que seu primeiro ato seria corrigir a linguagem [...] Para os líderes, as 
metáforas representam uma ferramenta destinada não apenas a descrever 
a realidade, mas também criá-la (DAVENPORT, 2001, p. 18). 
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Assim, parece claro, não só para os leitores, mas também para alguns autores 

dos textos em questão, que as “dicas” de comunicação ou comportamento têm 

conotações fortemente normativas, são efetivamente prescrições morais, elas visam 

criar valor, criar realidade, criar um determinado tipo de sujeito. E os objetivos, 

quando se toma uma perspectiva crítica, parecem muito claros no sentido de um 

aperfeiçoamento das formas de controle dentro do universo das relações de 

trabalho, de forma que Gaulejac (2007, p. 109) afirma que 

 
o poder gerencialista preocupa-se não tanto em controlar os corpos mas em 
transformar a energia libidinal em força de trabalho [...] Passa-se do controle 
minucioso dos corpos para a mobilização psíquica a serviço da empresa. A 
repressão é substituída pela sedução, a imposição pela adesão, a 
obediência pelo reconhecimento. 

 
Essa substituição da “imposição” pela adesão é um dos elementos do discurso 

contemporâneo que já foi apontado. No momento, é importante ressaltar que a 

fundamentação moral do discurso prescritivo do bom comportamento no sistema 

capitalista, não é uma dimensão acidental deste, senão essencial. Pelo menos é 

assim que considera López Ruiz (2004) quando revisita o pensamento de Max 

Weber. 

Antes de apresentar a tese weberiana López Ruiz (2004) discorre sobre a 

teoria do homem econômico de Werner Sombart, particularmente desenvolvendo a 

ideia acerca dos dois componentes principais do espírito do capitalismo para este 

pensador. Segundo López Ruiz (2004), Sombart considera como fundamental, para 

a compreensão do espírito do capitalismo, a teoria do sujeito econômico encarnado 

em um homem real, aquele que é possuído pela “paixão de ganhar dinheiro”, movido 

pelo “impulso lucrativo”. Esse ideal de lucro, primeiramente encarnado no 

empresário dirigente, transforma-se posteriormente no que Sombart chama de 

“espírito de empresa”. Além desse ideal de lucro, a racionalidade econômica se 

apresenta como o segundo elemento principal do espírito do capitalismo para 

Sombart. 

Ao apresentar a tese weberiana, López Ruiz (2004) aponta que, para este, o 

ideal de lucro, “a força motora individualista”, seria insuficiente para explicitar o 

verdadeiro espírito do capitalismo. Diferentemente de Sombart, para Weber “o 

sujeito econômico capitalista não é apenas o empresário” (LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 

79). Para surgir e se consolidar como forma de vida, não só válida como louvável, o 

capitalismo precisaria de uma “concepção geral no âmbito dos grupos humanos, isto 
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é, que envolvesse a sociedade como um todo, que lhe prestasse acordo, que 

compartilhasse os mesmos princípios e valores” (LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 80, grifo do 

autor). Portanto, tanto empresários como trabalhadores, necessários ao processo 

produtivo capitalista, “foram produzidos e moldados por um estilo de vida peculiar e 

por uma particular concepção de vida, que Weber chama de „espírito capitalista‟” 

(LÓPEZ RUIZ, 2004, p. 80). 

É essa forma peculiar de vida, é essa concepção de vida – a que talvez se 

possa acrescentar a qualificação “correta”, ou “boa” - que será considerada como o 

substrato principal do espírito do capitalismo para Weber. López Ruiz (2004, p. 82) 

cita um trecho no qual Weber se refere ao espírito do capitalismo como um “estilo de 

vida norteado por um conjunto de normas e surgido no quadro de uma „ética‟”. 

Parece evidente a possibilidade de considerar o espírito do capitalismo, pelo menos 

para Weber, como um estilo de “vida correta”. Essa ética, melhor chamá-la moral, 

possibilita a organização racional do trabalho livre e está completamente entrelaçada 

com o conceito de “dever profissional”. López Ruiz (2004, p. 88, grifo do autor) 

afirma, se referindo ao pensamento de Weber: 

 
Essa ética social [aqui se chamaria moral] tem seu eixo numa particular 
ideia do dever: a do dever profissional; dever este que o indivíduo tem de 
sentir em relação ao conteúdo de sua atividade profissional – pelo que está 
obrigado a se dedicar a suas tarefas em forma metódica e sistemática – e 
cujo bom cumprimento se expressa no resultado econômico obtido, no 
ganho de dinheiro. A obtenção desse resultado acaba se tornando, porém, 
no objetivo da vida do homem – de novo, porque é o “indicador 
quantificável”, o “dado visível” do cumprimento de seu dever. O ganho deixa 
de ser, como o fora outrora, o meio de satisfazer as suas necessidades 
materiais e converte-se, dessa forma, em um objetivo em si mesmo. 

 
É possível perceber como o ganho salarial acaba por se tornar a medida 

quantificável e, desta forma, passa a ser o objetivo central da vida profissional. O 

ganho salarial é o indicador de obediência, de cumprimento do dever moral. 

Particular ligação se vê com o conceito de vocação secular. A resposta a ser dada 

pelo cristão – aqui se pode trazer à tona a ligação com a moral protestante, no 

pensamento de Weber – de cumprimento do dever divino nos meios seculares, 

poderia ser quantificada pelo retorno salarial da dedicação dispensada. O homem 

virtuoso é aquele que faz render os dons particulares que lhe foram dados por Deus, 
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mais ou menos aos moldes da parábola dos talentos4, interpretada em termos 

eminentemente monetários. 

Portanto, o que se quer enfatizar é que o lugar da normatividade na 

constituição e manutenção do espírito do capitalismo, normatividade essa presente 

nos discursos da gestão moral de si e da empresa contemporâneos não são 

acidentais, senão essenciais ao surgimento e manutenção do sistema. É em termos 

de vida correta, é em termos de valores socialmente compartilhados, que se 

constitui a moral que fundamenta os discursos prescritivos do bom comportamento 

no trabalho. A boa comunicação, a forma correta de elogiar o chefe sem parecer 

bajulador, inscreve-se numa moral do sucesso e do êxito profissional que traduzem 

o estilo de vida correta defendida pelos discursos prescritivos do bom 

comportamento. 

Desta forma, parece oportuno investigar essa moral que presta fundamento, 

em termos de bem comum, às prescrições do bom comportamento no trabalho. A 

fim de analisá-la talvez se possa caminhar no sentido de tentar ouvir o “dito” dos 

discursos que prescrevem o bom comportamento. O que se diz nesse discurso? A 

partir daí talvez se possa intuir qual moral fundamenta tais prescrições sempre 

caminhando na direção de uma possível fundamentação ética da crítica. 

 

1.5 O discurso da competência, da participação, do trabalho em 

equipe e da autonomia na nova configuração ideológica do capitalismo 

 

“O mundo da empresa é um universo cada vez mais contraditório” 

(GAULEJAC, 2007, p. 117). Esta convicção de Gaulejac (2007) faz da tentativa de 

investigação acerca do conteúdo dos discursos prescritivos do bom comportamento 

no trabalho uma tarefa desafiadora. Desafiadora porque, de fato, não se trata de um 

discurso uníssono onde se podem enxergar linhas bem definidas e, se torna mais 

confuso, quando se toma o ponto de vista das práticas concretas no interior das 

                                            
4
 A parábola dos talentos retrata a viagem de um senhor que delega “talentos” a três de seus 

servos em quantidades diferentes (cinco, dois e um). O último, que recebera um, “amedrontado” 
enterrou o único talento recebido e foi o único a não fazê-lo render. Este mereceu uma sentença 
dura: “Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não 
espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, eu 
receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem dez [...]. Quanto 
ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes!” (A bíblia de Jerusalém, 
1980). 
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empresas. Certamente é um discurso paradoxal de forma que o autor francês 

afirma, referindo-se ao “manager”: 

 
É preciso que ele suporte um universo paradoxal sem, no entanto, afundar 
na loucura. O menor dos paradoxos é que pedem que ele seja autônomo 
em um mundo hipercoercitivo, criativo em um mundo hiperracional e 
conseguir de seus colaboradores que eles se submetam com toda a 
liberdade a essa ordem (GAULEJAC, 2007, p. 117). 

 
Bernardo (2006) apontou o paradoxo desse discurso quando comparado com o 

trabalho real no interior das organizações capitalistas. Contudo, sem se voltar a essa 

dimensão das práticas concretas das empresas e ficando no plano dos discursos 

que ela mesma aponta, portanto na dimensão ideológica, pode-se tentar desenhar 

as linhas gerais em que se desenvolve esse discurso prescritivo-moral. Sobretudo, 

na tentativa de alcançar os “valores” que lhe dão fundamento em termos de 

justificativas aceitáveis. 

É interessante notar que não se trata de uma análise de conteúdo dos 

discursos prescritivos do bom comportamento. Permanecendo na discussão teórica, 

entende-se que no “dito” se expressa um campo de ideias e pensamentos que 

certamente estão para além ou aquém dele. Talvez seja por isso que Alonso e 

Rodríguez (2006) falem em “imaginário histórico-social”, dando ênfase à dimensão 

simbólica dos discursos, e Boltanski e Chiapello (2009), afirmem que a literatura da 

gestão empresarial é um espaço privilegiado para se captar o “espírito do 

capitalismo”. Portanto, não se trata apenas de uma análise do dito nos discursos 

prescritivos do comportamento, mas de uma tentativa de capturar o imaginário 

histórico-social que confere legitimidade a tais discursos. 

Um dos elementos principais já foi explicitado acima quando se falou acerca da 

Teoria do Capital Humano. Antes de se chegar a outros elementos desse discurso, 

não é demais ressaltar que a dimensão da normatividade e da gestão de si presente 

nos discursos prescritivos do bom comportamento no trabalho, faz intuir uma 

possibilidade de crítica desta normatividade em si. Ou seja, mais do que o conteúdo, 

o que fazer ou deixar de fazer, incomoda a prescrição dessa intensa auto-

observação e autogerenciamento observada nos discursos contemporâneos. 

Dito isso, podem-se apontar alguns elementos principais como característicos 

da literatura do “bom comportamento no trabalho”, a partir dos anos noventa. 

Bernardo (2006) fala em pelo menos quatro deles e os relaciona às práticas 

concretas no interior das empresas para denunciar-lhes a retórica. Ela fala da 
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competência, da participação, do trabalho em equipe e da autonomia. Seria possível 

acrescentar ainda outros como a flexibilidade e a rejeição à hierarquia. Discutem-se 

alguns. 

Quanto à autonomia se pode dizer que não representa propriamente uma 

novidade quando se toma em comparação a literatura dos anos sessenta. Boltanski 

e Chiapello (2009, p. 98) afirmam que o que há de novo nessa noção de autonomia, 

que se apresenta também sob a forma de “rejeição à hierarquia”, é a incorporação 

de novos motivos como, por exemplo, a pressão concorrencial e a exigência dos 

clientes. A rejeição à hierarquia é levada ao extremo e deve ser banida porque se 

baseia em relações de dominação, e acrescentam: “dessa vez não se trata apenas 

de libertar os executivos, mas todos os assalariados” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 

2009, p. 98). No lugar do trabalho hierárquico desponta o ideal de trabalho 

autônomo, autogerido, motivado pelos líderes e suas visões, organizado em 

equipes, na realização de projetos sucessivos e de curto prazo. 

Para Boltanski e Chiapello (2009, p. 99), os motivos que justificam essa carga 

anti-hierárquica são de ordem moral e estão no contexto de uma recusa às relações 

dominantes-dominados, expressando uma evolução social: “os seres humanos já 

não querem ser comandados nem comandar”. Tais ataques à hierarquia atingem 

todas as instâncias associadas à autoridade – patrões, chefes, ordens, etc. A 

tonalidade humanística é mais uma vez evidente: não se podem tratar pessoas com 

base em sistemas opressivos de hierarquia. 

A figura do chefe autoritário entra em declínio e o termo “chefe” em desuso na 

configuração do novo espírito do capitalismo. A pessoa que se encarregaria, a partir 

de então, de promover o engajamento na empresa capitalista, com base não em 

fatores opressivos, mas numa mobilização psíquica autônoma, é uma figura 

portadora de um carisma pessoal especial, passível de ser aperfeiçoado, muito 

embora não se saiba exatamente formar ou recrutar em quantidades suficientes 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 105). Essa pessoa, graças a sua “visão” 

especial, promove o engajamento e a participação de todos na empresa capitalista 

contemporânea. Tal figura carismática e absolutamente necessária aos novos 

dispositivos de engajamento é o “líder”. 

O líder é a figura que consegue dar um sentido ao trabalho de cada um 

prescindindo de uma posição hierarquizada: 
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Graças a esse sentido compartilhado [mobilizado pelo líder], ao qual todos 
aderem, cada um sabe aquilo que deve fazer sem que ninguém precise 
mandar. Imprime-se com firmeza uma direção, sem ser preciso recorrer a 
ordens, e o pessoal pode continuar a autogerir-se. Nada lhe é imposto, pois 
ele adere ao projeto (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 104-105, grifo do 
autor). 

 
Essa é a solução encontrada pelo discurso contemporâneo para promover o 

engajamento autônomo na empresa capitalista fugindo das formas de chefia 

hierárquica que passam a ser criticadas. Nada é imposto. Não é mais o chefe 

autoritário que vai mobilizar os outros para o engajamento, mas o líder e em outras 

bases, aquele que pode ser chamado também de “integrador, facilitador, inspirador, 

congregador de energias, impulsionador de vida, sentido e autonomia” (BOLTANSKI 

e CHIAPELLO, 2009, p. 147, grifo do autor). As palavras de ordem são autonomia e 

liberdade. 

O “grande”, nessa nova configuração ideológica, 

 
é ativo e autônomo. Ele é „líder de si mesmo, líder em suas relações 
passadas e futuras, líder em suas redes‟ (SÉRIEYX, 1993). O grande da 
cidade por projetos

5
 toma a iniciativa dos compromissos e sabe assumir 

riscos para conectar-se, estabelecer contatos sempre novos e cheios de 
possibilidades. [...] Sempre à espreita, o grande não se deixa enlear por 
planos rígidos cujas consequências poderiam fazê-lo perder a oportunidade 
de conexões interessantes. [...] ele se mostra espontâneo, em oposição ao 
estrategista, cujas manobras são excessivamente visíveis e causam medo 
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 144, grifo do autor). 

 
Toda essa defesa da figura do líder e de formas não-hierarquizadas de gestão 

configura-se, no novo espírito do capitalismo, amparada pela difusão de ideias 

acerca da concorrência. A concorrência é uma das justificativas para a crítica à 

hierarquia e para a defesa da flexibilidade – flexibilidade que entra como outro 

elemento forte nos discursos prescritivos do bom comportamento contemporâneo. 

Boltanski e Chiapello (2009, p. 158) afirmam que “o homem leve, então, só pode 

enraizar-se em si mesmo [...] única instância de certa permanência num mundo 

complexo, incerto e móvel”. A empresa dos anos noventa precisa ser uma 

“organização flexível e inventiva que saberá „surfar‟ sobre todas as „ondas‟, adaptar-

se a todas as transformações, ter sempre um pessoal a par dos conhecimentos mais 

                                            
5
 O termo “cidade” faz referência a um modelo de organização social, orientado para o bem 

comum e com pretensões de validade universal: “o conceito de cidade é orientado para a questão da 
justiça” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 55). E a cidade por “projetos” faz referência ao modelo 
de justiça característico da sociedade contemporânea. O “grande” de nossa sociedade é marcado 
pela “adaptabilidade” e “flexibilidade” necessárias para o engajamento em projetos sucessivos e 
delimitados temporalmente. 
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recentes e estar permanentemente à frente dos concorrentes...” (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 100). A empresa flexível demanda a “produção” de sujeitos 

flexíveis. 

A defesa da autonomia e da flexibilidade, além de outros elementos, 

proporciona um enxugamento da empresa. Para ensinar os “gigantes a dançar”, 

conforme propõe Rosabeth Moss Kanter (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 100), 

é preciso dar-lhes flexibilidade, diminuir a adiposidade, e fazer da empresa dos anos 

noventa leve e enxuta. Assim, ela se desfaz de muitas camadas hierárquicas, além 

de funções e tarefas, de modo que “a imagem típica da empresa moderna hoje em 

dia é de um núcleo enxuto rodeado por uma miríade de fornecedores, serviços 

terceirizados, prestadores de serviços e trabalhadores temporários” (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 102-103). 

Na cidade por projetos, que caracteriza a sociedade a partir da década de mil 

novecentos e noventa, segundo Boltanski e Chiapello (2009, p. 156), o grande, 

aquele que recebe valoração moral positiva, é também e, necessariamente, um 

nômade. Ele é móvel! “Nada deve obstar seus deslocamentos”. Ele flui ao sabor das 

oportunidades de se engajar em novos projetos, renunciando “à estabilidade, ao 

enraizamento, ao apego ao local, à garantia oferecida por elos estabelecidos desde 

longa data” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 156). Ele é leve porque “está 

liberto do peso de suas próprias paixões e de seus valores; aberto às diferenças [...] 

pelas mesmas razões, ele não é crítico (salvo para defender a tolerância e a 

diferença)” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 157). 

Vê-se claramente que a moral do novo espírito do capitalismo, além de ser a 

moral da autogestão, é a moral da autonomia e da flexibilidade. Esta é a moral da 

fluidez, do curto prazo, da “leveza”, onde aquele que se apega a valores, lugares, 

pessoas, ideias e desafia-se à permanência é o pequeno, aquele que “não sabe se 

comunicar, porque é fechado ou ainda tem ideias atrasadas, é autoritário e 

intolerante, o que o torna incapaz de estabelecer composições” (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 152). 

Sennett (2011) analisou as consequências na vida pessoal dessas 

transformações pelas quais passou a classe-que-vive-do-trabalho, conforme 

expressão de Antunes (2010), ao longo das últimas décadas. Ele demonstra como a 

ideia de caráter que se relaciona com a “lealdade e o compromisso mútuo, pela 

busca de metas à longo prazo, ou pela prática de adiar a satisfação em troca de um 
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bem futuro” (SENNETT, 2011, p. 10), é abalada sob o lema do discurso do novo 

espírito do capitalismo: “não há longo prazo”. A moral da leveza, da fluidez e da 

flexibilidade choca-se frontalmente com os valores do longo prazo tão caros à noção 

de caráter pessoal, segundo a análise de Sennett (2011, p. 27). Para ele, a 

dificuldade é de transpor esses valores da flexibilidade para o âmbito familiar: “o 

comportamento que traz o sucesso ou mesmo apenas a sobrevivência no trabalho, 

portanto, pouco dá a Rico6 para oferecer como modelo paterno”. 

Sennett (2011) apontou também como o discurso do trabalho em equipe, além 

de ter avançado em todos os campos, gera “desorientação” nos trabalhadores. Para 

ele essa nova configuração do trabalho, onde “desaparece” a figura da chefia 

autoritária e restam os membros da equipe, gera desorientação porque configura um 

“poder sem autoridade” e cria a ilusão de que “trabalhadores e chefes não são 

antagonistas”. Citando o sociólogo Gideon Kunda afirma que o trabalho em equipe é 

uma espécie de “teatro profundo”, porque “obriga os indivíduos a manipular suas 

aparências e comportamentos com os outros” (SENNETT, 2011, p. 130-134). O 

trabalho em equipe, portanto, dissimula o exercício do poder pela desaparição da 

“figura” de autoridade. 

Portanto, nessa breve apresentação de alguns dos elementos constitutivos do 

discurso normativo contemporâneo, que se deu de forma eminentemente 

exemplificativa, pôde-se citar alguns pontos de apoio, no imaginário histórico-social 

contemporâneo, do discurso que prescreve o bom comportamento no trabalho. A 

Teoria do Capital Humano, feita em secção anterior, a defesa da autonomia e a 

rejeição à hierarquia, a prescrição da flexibilidade, a participação e o trabalho em 

equipe, são alguns dos elementos da moral do novo espírito do capitalismo que lhe 

configuram sua normatividade. 

Há que se analisar, ainda, a possibilidade da crítica de fundamentação ética à 

configuração desse discurso normativo característico do novo espírito do 

capitalismo. No presente momento parece ser preciso notar que há toda uma crítica 

articulada, num campo psicossociológico, que percebe nesse discurso uma forma 

aperfeiçoada e perversa de controle do trabalhador. 

O “espírito do capitalismo” elege como ideal de empresa o daquela não 

hierarquizada, com equipes autogeridas, flexíveis e prontas para acompanhar a 

                                            
6
 Nome fictício que Sennett (2011) dá a um jovem senhor, a partir de quem discute os dramas 

morais da sociedade do “novo espírito do capitalismo”. 
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ampulheta do tempo histórico que escorre veloz. A crítica parece denunciar-lhe uma 

dissimulação mal disfarçada. Ela aponta que o discurso está distante da “vida real” 

no interior da organização capitalista. A crítica aponta que, sob o discurso da 

autonomia, se esconde uma “sofisticação das formas como as empresas buscam 

exercer o poder sobre os trabalhadores, uma vez que não focalizam mais apenas 

seus corpos, mas, também, suas mentes” (BERNARDO, 2006, p. 131). 

Mas qual seria o substrato ético dessa crítica? Onde está a injustiça desse 

discurso? Na dissimulação? Num descompasso entre o discurso e a prática? No 

campo em que se está a discutir, é isso que parece. O ponto de apoio da crítica 

parece ser o descompasso entre “o discurso” e “a vida”. Ou seja, não se contestam 

os “valores” a partir dos quais se constroem os discursos normativos do bom 

comportamento no trabalho. Mais especificamente ainda: os “valores” da autonomia, 

da participação ou da “equipe” não são questionados de per se. A crítica se sustenta 

no “descompasso” entre os valores e a vida real. Estaria essa crítica amparada por 

alguma perspectiva ética ou moral qualquer? É nessa direção da fundamentação 

ética da crítica que se quer avançar. Antes, porém, há de se fazer uma tentativa de 

contextualização mais ampla desse discurso. 
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2 O DISCURSO DA GESTÃO MORAL DE SI NO CONTEXTO DA 

SOCIEDADE PRIVATIZADA 

 

Depois de apresentar como se mostram os discursos prescritivos do bom 

comportamento no trabalho na literatura informativa, seu papel no novo espírito do 

capitalismo, e sua ligação com o discurso empresarial na Teoria do Capital Humano, 

é oportuno analisar mais detidamente como este discurso se configura no contexto 

mais amplo de transformações sociais ocorridas na sociedade contemporânea. 

Trata-se de situar esse discurso da gestão moral de si num campo de referência 

mais amplo, seguindo a inspiração da análise feita acerca das transformações no 

“espírito do capitalismo” nas últimas três décadas, e trazendo para a discussão a 

contribuição de outros pensadores. 

Nesse sentido, alguns autores surgem no horizonte da pesquisa como 

alternativas viáveis a essa tentativa de contextualização. Eduardo Crespo, por 

exemplo, traz considerações muito oportunas acerca do declínio de uma 

responsabilidade pública face à sua delegação para o âmbito do privado, do 

indivíduo. Além do mais, aponta as ligações do discurso prescritivo do 

comportamento no trabalho com as ciências humanas em sentido geral, e com certa 

Psicologia de forma particular. Afinal, o avanço da “psicologização” em todos os 

âmbitos da vida humana, traz consequências significativas para dentro da dimensão 

do trabalho humano e do discurso que o acompanha. 

Além dessa tentativa de contextualização dos discursos normativos no campo 

do trabalho em relação à sociedade contemporânea, que há de ser tomada ainda na 

obra de Zygmunt Bauman, a intenção também é a de aproximar essa análise crítica 

que se vem desenvolvendo num campo que se chama de psicossociólogico, de um 

campo eminentemente ético. É claro que elementos de uma ética, ou moral “não 

declarada” se fazem perceber desde os primeiros movimentos da crítica. Pretende-

se que o caminho para uma discussão ética esteja num crescendo e este segundo 

capítulo há de ser um primeiro passo nessa direção. 

 A tomada de Bauman (1997), além de sua conhecida análise da sociedade 

sob a metáfora da liquidez, serve como elemento de transição da primeira análise do 

discurso prescritivo do bom comportamento no trabalho feita no primeiro capítulo, 

para a que há de ser feita no terceiro. Zygmunt Bauman há de ser visto aqui sob a 
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perspectiva do “discípulo de Lévinas”, apontando de forma preliminar elementos 

essenciais de seu pensamento ético. 

 

2.1 Bauman e o impulso moral 

 

É interessante notar, que, nas circunstâncias em que Bauman (1997) 

empreende uma discussão ética, tomando como uma de suas principais referências 

a vida e obra de Emmanuel Lévinas, ele parece assumir uma postura mais 

sistemática do que quando trata a modernidade e os aspectos da vida moderna sob 

a perspectiva da liquidez. Dentro desse contexto mais sistemático, das reflexões 

éticas baumanianas, surge um conceito que pode servir como ponto de partida para 

se pensar as transformações profundas pelas quais passou e passa a sociedade 

contemporânea, sob o ponto de vista de Bauman (1997). Trata-se do conceito de 

impulso moral. 

Pretende-se tomar esse conceito a partir de dois pontos de vista principais. 

Pontos de vista esses apresentados pelo próprio Bauman (1997): o impulso moral 

no que chama de “partido moral de dois” e o impulso moral na vida em sociedade, 

no aparecimento do terceiro. Particularmente esse segundo “momento” do impulso 

moral é útil para se discutir as mudanças pelas quais passa a sociedade 

contemporânea e o lugar do discurso da gestão moral de si nesse contexto. 

 

2.1.1 O impulso moral no “partido moral de dois” 

 

De pronto se pode dizer que Bauman aponta o impulso moral como o único 

fundamento possível para uma moral pós-moderna. Mas, que fundamento é esse, 

que ele chama de coisa “subjetiva, errática e enganosa”? (BAUMAN, 1997, p. 75). 

Muito embora o conceito de impulso moral possa parecer estranho a Lévinas, 

sobretudo pela noção de “necessidade” que o termo “impulso” evoca, é em meio a 

reflexões sobre o seu pensamento, além de outros, que Bauman (1997) fala acerca 

de tal impulso, e as implicações com a obra desse pensador é patente. 

No primeiro momento Bauman (1997) fala do impulso moral no “partido moral 

de dois”, onde esse impulso encontra-se no seu espaço originário e natural, o lugar 

da ética. Face ao Outro a responsabilidade é inescusável. Não se dá o mesmo no 
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segundo momento, quando o partido moral de dois é rompido pelo terceiro. Quando 

entra em cena o terceiro, o impulso moral é frágil. Eis, pois, a vida em sociedade. 

Cumpre investigar esses dois momentos do impulso moral e perceber as 

relações possíveis com as transformações da sociedade contemporânea que 

servem de contexto para o “desenvolvimento” do discurso da gestão moral de si no 

trabalho, que não passa de uma “evolução” nas formas de controle como já 

pontuado. Há de se retornar a discussão para o âmbito estrito da instância 

moralizante do ambiente de trabalho nos dias atuais, com toda a estratégia 

disciplinadora promovida pelos meios de comunicação, que visa “educar” os 

trabalhadores. Siga-se, por ora, com o conceito de impulso moral. 

No chamado partido moral de dois, ou no que Bauman (1997) também chama 

de “cena primordial” da moralidade, o eu encontra-se no silêncio da 

responsabilidade inescusável face ao Outro. Talvez não se possa sequer falar em 

silêncio, tendo em vista que “a mudez vêm depois da linguagem, mas o impulso 

moral precede ao discurso” (BAUMAN, 1997, p. 128). Trata-se de uma caminhada 

para o “antes do ser”, para o encontro no “partido moral de dois”, no rumo do único 

fundamento possível da moralidade, segundo Bauman (1997). 

Nesse momento primordial da moralidade, ele fala acerca da vida anterior às 

convenções e à normatização característica da vida social. Refere-se, pois, a um 

retorno ao silêncio normativo que, segundo ele, e seguindo o pensamento de 

Lévinas e Logstrup, não significa um abandono do homem a seus instintos 

agressivos e egoístas como defenderiam Hobbes, Freud ou Durkheim. 

Aliás, é interessante notar que esses últimos pensadores, como defensores da 

coerção social como a única forma de possibilitar a convivência humana, face aos 

instintos agressivos e egoístas naturais, defendem a tese de que 

 
se o cessar da coerção social fosse de alguma maneira possível ou mesmo 
concebível, ele não libertaria os indivíduos. Pelo contrário, apenas os 
tornariam incapazes de resistir às mórbidas pressões de seus próprios 
instintos antissociais (BAUMAN, 2011, p. 53). 

 
Este fato demarcaria a necessidade mesma da vida em sociedade e as 

consequentes limitações dos caprichos individuais que o convívio social evoca. Para 

Freud, segundo Bauman (2011), a coerção social e a limitação da liberdade 

individual são a essência da civilização. É o princípio da realidade que se impõe ao 
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princípio de prazer individual que visa tão somente à satisfação (BAUMAN, 2011, p. 

53-54). 

Bem diferente desse ponto de vista, Bauman (1997) posiciona Lévinas e 

Logstrup. Estes, também conceberiam a necessidade da vida em sociedade, mas de 

forma bem diversa dos primeiros. Se para os primeiros a vida social visa impor 

limitações ao instinto egoísta, para Lévinas e Logstrup, a vida social é necessária 

para impor limites à naturalmente ilimitada responsabilidade do indivíduo face ao 

Outro. O acento é oposto. 

 
Nessa abordagem, em maior medida elaborada por Emmanuel Lévinas e 
Knud Logstrup, a sociedade é, sobretudo, um dispositivo montado para 
reduzir a essencialmente incondicional e ilimitada responsabilidade pelo 
Outro, ou a infinidade de “clamor ético”, a um conjunto de prescrições e 
proscrições do mesmo nível que as habilidades humanas para enfrentá-las 
e administrá-las (BAUMAN, 2011, p. 54). 

 
Portanto, dada a proximidade de Bauman com Lévinas e Logstrup, não é de 

assustar a percepção, por parte do autor, de que esse momento anterior à regulação 

e normatização social, esse momento em que o eu encontra-se despojado das 

convenções e regulamentações, momento do impulso moral no “partido moral de 

dois”, seria o momento primordial da ética. É o instante angustiante da presença do 

Outro e da exigência ética inexpressa. Não há conforto moral nesse espaço. Não se 

pode ter a certeza ou a tranquilidade de consciência de que se fez o certo ou o 

suficiente. Segundo Bauman, nada pode aplacar a angústia: “fiz isso, mas não 

poderia ter feito mais?” (BAUMAN, 1997, p. 94). 

A cena primordial do encontro humano, que na perspectiva dos defensores dos 

“instintos naturais egoístas” poderia assemelhar-se a uma cena de guerra de todos 

contra todos, trata-se, em Lévinas, de uma cena que remete a uma responsabilidade 

moral angustiante. A cena primordial da ética é a cena ancestral da justiça social. É 

neste encontro moral face ao Outro que se encontram as raízes da justiça social 

(BAUMAN, 1998, p. 68). 

Esse seria o momento primeiro da moralidade, segundo Bauman, seu único 

fundamento. Vacilante, mas o único. Nada de leis ou normas expressas, nada que 

possa aplacar a angústia do homem moral. Não se pode dizer que aqui o impulso 

moral possui força, mas pode-se afirmar que ele está em seu “momento original”, 

tendo em vista que mesmo aí, ele se apresenta como incapaz de garantir qualquer 
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segurança ao eu moral. A ambivalência e a angústia de uma ilimitada 

responsabilidade moral face ao Outro não traz qualquer garantias à moralidade. 

Há que se acentuar a “paridade” característica de tal encontro. O eu moral, no 

seu espaço moral originário, está diante de “um” Outro como faz questão de 

assinalar Bauman. Não cabem, portanto, plurais. A Face é “uma” Face, o Outro é 

“um” Outro: 

 
O drama moral é sempre representado na união moral de dois: “O Outro” ou 
“o Rosto” são nomes genéricos, mas em todo encontro moral esses nomes 
significam apenas um, somente um ser – um Outro, um Rosto. Nenhum dos 
nomes pode aparecer no plural sem perder seu status ético, seu significado 
moral. Isso deixa à parte a maioria das coisas que preenchem a vida diária 
de todo ser humano (BAUMAN, 1998, p. 62, grifo do autor). 

 
É óbvio que tal cena “primordial” está revestida de um caráter mítico, o que 

Bauman (1998) não ignora, dizendo que pode ser interpretada como um “‟mito 

etiológico‟ não neutro”, que prepara os caminhos da subordinação do Estado à ética 

(BAUMAN, 1998, p. 69). Mas esse é o único fundamento possível para o eu moral e 

para a justiça social característica da vida em sociedade, como se terá ocasião de 

analisar. 

Bem diferente se mostra o impulso moral na vida em sociedade, no 

aparecimento do terceiro. Na verdade, antes mesmo do aparecimento do terceiro, as 

complicações para o impulso moral originário face ao Outro já surgem. Diante da 

exigência inexpressa da responsabilidade perante o Outro, o eu tenta dar-lhe voz, 

ele precisa codificar a mudez, dar-lhe representação e, expressá-la em termos que 

possa suportar as obrigações morais. 

Para Bauman (1997), o impulso moral antecede o conhecimento do outro. Ele 

cessa, deixa de ser impulso moral, “no momento que vem o conhecimento” 

(BAUMAN, 1997, p. 106). E é o próprio impulso que leva o eu moral a buscar o 

conhecimento do Outro. É a atenção ao Outro, sua fragilidade, que provoca a força 

do eu moral, que põe o eu moral no caminho do conhecimento: “meu conhecimento 

é o único meio que tenho para fazê-lo falar” (BAUMAN, 1997, p. 106). 

Aquele silêncio normativo angustiante do eu moral perante a Face, caminha 

para ser aplacado pelo conhecimento do outro. Ser para o Outro, receber o 

comando silencioso do Outro, desemboca numa tentativa de lhe dar voz. É o meio 

para tornar o comando primordialmente silencioso, audível: fim do impulso moral 
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originário. Dar voz, preencher com algum conteúdo o comando moral originalmente 

silencioso, e conhecer o Outro para lhe dar voz, marca o fim do impulso moral. 

 
Seguindo sua própria lógica, imperceptível ou sub-repticiamente, sem falta 
minha ou má vontade, o cuidado converteu-se em poder. A 
responsabilidade gerou opressão. O serviço ricocheteia como conflito de 
vontades. Porque eu sou responsável, e porque eu não me esquivo de 
minha responsabilidade, eu devo forçar o Outro a submeter ao que eu, na 
melhor das consequências, interpreto como “o seu melhor bem” (BAUMAN, 
1997, p. 107-108). 

 
Percebe-se que se adentra no espaço das normas e das regras morais. Não se 

trata mais de um impulso angustiante e não codificado, não aplacável, portanto, pela 

consciência tranquila do bem ou culpa do mal. Adentra-se no espaço das regras, 

para “garantir” o melhor bem para o outro. O cuidado facilmente se transforma em 

domínio e poder. Dar voz ao outro, encontrar-lhe o bem, e codificar o bem a ser 

realizado e o mau a ser evitado, marca o fim do impulso moral para Bauman (1997). 

Um último ponto antes de se chegar ao completo enfraquecimento do impulso 

moral na vida em sociedade e sua relação com as transformações sociais: há que se 

fazer uma breve consideração acerca do pensamento baumaniano que está sendo 

apresentado. Falou-se a pouco do caráter, um tanto quanto mítico, a que tais 

considerações parecem remeter. Tomando essa afirmação de forma mais 

apropriada, pode-se dizer que é perceptível uma atitude claramente fenomenológica 

nas considerações de Zygmunt Bauman quando acompanha Emmanuel Lévinas. 

Assim, é possível compreender o provável sentimento de estranheza que tal 

conceito pode provocar quando se considera a “dureza” da vida cotidiana. 

 
Há uma semelhança notável entre o tardio e agudo – embora, afinal, 
inconclusivo e frustrante – esforço de Lévinas para trazer o primitivo self 
moral, que ele descobriu no final da estrada da redução fenomenológica, de 
volta ao mesmíssimo mundo de cujos traços deformados ele lutou toda sua 
vida para se livrar (BAUMAN, 2011, p. 50). 

 
Bauman (1997) por diversas vezes retrata esse esforço de Lévinas de “trazer” 

o eu moral dessa “cena primordial”, a qual chega pela estrada da redução 

fenomenológica, para o mundo da “vida cotidiana”. Analisar esse esforço é central 

para esta pesquisa, tendo em vista que é da vida cotidiana, das páginas dos jornais 

e revistas que surge o incômodo ético experimentado. Haveria possibilidade de 

salvar o impulso moral característico da paridade encontrada na redução, quando se 

está no espaço da multiplicidade, da diversidade, da pluralidade? Há que se discutir 
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profundamente a questão, e se ressalte que a origem ética da justiça social “pode 

ser interpretada como uma percepção fenomenológica do sentido da justiça” 

(BAUMAN, 1998, p. 69). Parece haver duas relações que hão de ficar mais claras no 

decorrer do texto. A primeira, que aproxima o encontro da paridade com a ética; e a 

segunda, da vida em sociedade com a justiça social. 

Este impulso moral, que vem sendo apresentado nesta empreitada 

fenomenológica, é encontrado a partir de uma caminhada retrospectiva que se 

assemelha ao movimento da redução. O impulso moral pode parecer imperceptível 

ou uma elucubração filosófica sem sentido quando se pensa no cotidiano das 

cidades de nosso país na contemporaneidade, por exemplo. Bauman o reconhece: 

“o leitor está entrementes desconsertado, e muito provavelmente também confuso, 

pela nebulosidade misteriosa e „irrealidade‟ da descrição” (BAUMAN, 1997, p. 88). 

Olhar para o telejornal tendo o conceito de impulso moral angustiante e não 

aplacável, uma responsabilidade ilimitada face ao Outro, pode parecer uma 

especulação filosófica completamente sem sentido e mesmo equivocada. Tomando 

a experiência cotidiana não parece haver sentido tal conceito. 

Acontece que, considerando as leis codificadas e as regras e normas sociais 

compartilhadas pelas diversas sociedades e, sobretudo, considerando o mitigado 

conceito de justiça social, é que se pode acompanhar Bauman em suas 

considerações acerca do impulso moral. A impressão é que ele caminha para “trás”, 

para o “antes” da lei e da norma e, portanto, para a ética que antecede o reino do 

ser e busca seus fundamentos arqueológicos, uma espécie de “essência” da justiça 

social. Ele a encontra no que chama de cena primordial da moralidade, na paridade 

do encontro ético. 

Tratar agora da “fraqueza” do impulso moral na vida em sociedade a partir do 

aparecimento do terceiro, talvez traga a discussão para um âmbito mais “familiar”, 

quando se tem em conta o dia-a-dia de grande parte das sociedades 

contemporâneas. A violência, a corrupção, o desrespeito pelo outro, podem parecer 

muito mais familiares, mais cotidianos, do que se falar em impulso moral. Entretanto, 

essa possível sensação de familiaridade não apaga o impacto da cena primordial da 

moralidade que atesta o impulso moral. Suspendendo a “vida como ela é”, e, 

procurando as raízes da tentativa de promoção da justiça social, característica da 

vida em comum, é que Bauman parece traçar o caminho que fora até aqui 
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apresentado. A justiça seria o macro equivalente do encontro moral para Lévinas, 

segundo Bauman (BAUMAN, 1998, p. 74). 

 

2.1.2 O impulso moral no aparecimento do terceiro 

 

O ponto de partida da moralidade para Lévinas, apresentado por Bauman, não 

é a pergunta “por que devo ser bom?” Essa é a sua morte. O ponto de partida da 

moralidade é o impulso moral. Único fundamento possível para a moralidade, apesar 

de frágil. Impulso moral que cessa quando se caminha para lhe dar conteúdo. 

Assim, podemos chegar ao ponto final da digressão fenomenológica baumaniana, 

caminhando do “antes” para o “agora”, que é o enfraquecimento do impulso moral na 

vida em sociedade. 

“A sociedade stricto sensu começa com o terceiro” (BAUMAN, 1997, p. 130). 

Na vida em sociedade, o impulso moral “soberano e autossuficiente”, (BAUMAN, 

2011, p. 51) no partido moral de dois, encontra-se frágil. Isso se dá porque embora o 

terceiro seja Outro à semelhança do Outro da “paridade” ele o é de uma forma 

distinta. Para justificar essa distinção, Bauman (1997) aponta que o terceiro está há 

uma distância do eu moral não verificada perante a Face do Outro. No partido moral 

de dois o signo é o da proximidade, na vida social caracterizada pelo surgimento do 

terceiro o signo é o do distanciamento. 

 
O que faz o Terceiro tão diferente de o Outro, com que deparamos no 
encontro moral, é a distância daquele Terceiro, tão agudamente distinta da 
proximidade do outro moral. [...] O “terceiro” é constantemente deixado para 
trás, separado por alguma coisa que liga estreitamente os da “díade” dentro 
da “tríade” (BAUMAN, 1997, p. 132, grifo do autor). 

 
Perante os outros, os outros da coletividade da vida social, o impulso moral, 

perplexo, “faz uma pausa e espera instruções” (BAUMAN, 1997, p. 130). Não se 

trata mais do solo natural da moralidade, esse novo espaço é o lugar da justiça. 

Com o surgimento do outro-terceiro o “eu” pode ser o juiz daqueles que, agora, 

podem ser tomados por iguais, e oferecer-lhes o veredicto das questões 

controversas: “o terreno é desobstruído para dar lugar a normas, leis, regras éticas e 

tribunais de justiça” (BAUMAN, 1997, p. 132). 

Esse enfraquecimento do impulso moral leva Bauman (2011) a questionar se 

lhe restaria ainda força suficiente para manter a soberania característica da relação 

perante a Face. É a mesma tentativa que ele vê em Lévinas de trazer a moralidade 
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originária no encontro da paridade para a vida social. O que se dá aqui é que, 

perante “os outros”, não se pode falar mais em Face, única, singular e silenciosa, a 

reclamar minha atitude moral irrecusável. Bauman (2011, p. 50-51) questiona: 

 
A pergunta é “a capacidade e a aptidão morais, feitas à medida da 
responsabilidade pelo Outro como a Face, podem ser espaçosas e potentes 
o bastante, além de suficientemente determinadas e vigorosas, para 
carregar um fardo em tudo diferente da responsabilidade pelo “Outro em si”, 
um Outro indefinido e anônimo, um Outro sem rosto (porque dissolvido na 
multidão de “outros Outros”)? As éticas nascidas e cultivadas no interior do 
partido moral de dois seriam adequadas para se transplantar na 
comunidade imaginada da sociedade humana? Mais que isso, na imaginada 
comunidade global da humanidade? 

 
Diante de tais questionamentos certamente há uma atitude de expectativa, no 

sentido de perceber em que medida as respostas a essas questões estão 

relacionadas com a necessidade normativa? Muitos defenderam a necessidade da 

normatização social, seja para conter os impulsos naturalmente agressivos e 

egoístas, seja para limitar a naturalmente ilimitada responsabilidade face ao Outro. 

Se se considerar que o impulso moral, soberano na relação perante o Outro, possui 

uma força, ainda que mitigada, após o surgimento do terceiro, poder-se-ia pensar 

numa sociedade desregulamentada como uma alternativa pós-moderna à 

moralidade? E mais, o esforço inconclusivo de Lévinas de trazer o eu moral para a 

vida em sociedade teria encontrado uma resolutividade em Bauman? A reposta, 

para as duas questões, parece ser negativa, ainda que Bauman (2011) por vezes 

caminhe num meio termo entre a necessidade da regulamentação social e uma 

alternativa anárquica à regulação normativa. 

Em alguns trechos, ainda que apresente o desencantamento com a construção 

de uma moralidade em bases eminentemente racionais, tentativa assumida pelos 

pensadores morais, ele parece defender a construção de códigos morais 

socialmente endossados: 

 
No mundo densamente povoado da vida humana cotidiana, impulsos morais 
necessitam de códigos, leis, jurisdições e instituições que os instalem e os 
monitorem a todos: no caminho de ser lançado na tela grande da 
sociedade, o senso moral reencarna como – ou é processado na forma de – 
justiça social (BAUMAN, 2011, p. 51, grifos do autor). 

 
Já em outros trechos o autor apresenta o abandono à deliberação individual, a 

solidão do homem pós-moderno nos “assuntos morais”, como uma esperança de 



56 
 

“uma integração impregnada de moralidade” (BAUMAN, 2011, p. 69). A única 

solução aqui é manter-se na incerteza e ele apresenta tal incerta de forma sintética: 

 
Exatamente o que se pode aprender da exploração de Lévinas do “mundo 
do Terceiro”, “o mundo da multiplicidade de outros” – o mundo social? 
Pode-se aprender, para exprimi-lo resumidamente, que esse mundo do 
social é, simultaneamente, o produto legítimo e uma distorção do mundo 
moral (BAUMAN, 1998, p. 68). 

 
De toda sorte, o que se pode dizer é que, para Bauman (1997), o impulso 

moral não tem força suficiente para se manter em sua soberania quando entra em 

cena o terceiro, característico da vida em sociedade. E cumpre acentuar que ele o 

faz, a partir de considerações eminentemente levinasianas: “a principal mensagem 

trazida por Lévinas para o fim de sua vida foi que o impulso moral, embora soberano 

e autossuficiente no partido moral de dois, é um guia fraco quando se aventura para 

além dos limites do partido” (BAUMAN, 2011, p. 51). 

 

2.1.3 O enfraquecimento das teses defensoras da inevitabilidade da 

coerção social: uma restauração do impulso moral? 

 

Caminhando ainda nessas considerações em torno do impulso moral a fim de 

alcançar os aspectos das transformações sociais que servem de contexto para os 

discursos da gestão moral de si no trabalho, é interessante notar que, por um lado, 

Bauman (1997, p. 77) se levanta contra os “administradores” e “construtores” da 

ordem, aqueles que são postos como usurpadores do impulso moral originário, 

saindo em defesa deste último diante dos primeiros. Por outro lado, ele aponta a 

fragilidade do impulso moral na vida em sociedade. Diante do aparecimento do 

terceiro e na tentativa de dar voz ao apelo silencioso e angustiante da vida moral, 

ocorre a morte do impulso moral originário. 

Portanto, ele parece retratar o drama da vida moral e o que chama de “bênçãos 

mistas da liberdade” (BAUMAN, 2001, p. 25). Como ficaria o impulso moral livre da 

administração dos pensadores morais? Haveria uma restauração de tal impulso? O 

individualismo crescente da sociedade contemporânea e sua libertação das “tiranias 

da tradição”, como pretendia o espírito moderno, restauraria aquela imagem mítica 

do encontro moral originário num espaço “não-normativo”? Mas como isso seria 

possível dada a insuperável fragilidade do impulso moral na vida social? 
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A fim de analisar a questão é preciso trazer de volta os dois pontos de vista 

que defendem a necessidade da regulamentação social: Hobbes, Freud e Durkheim 

por um lado, e Lévinas e Logstrup por outro. Afirmou-se que todos eles defendem a 

normatização, ainda que sob pontos de vista diversos. O que precisa ser 

evidenciado é que, quando Bauman analisa a sociedade pós-moderna sob a 

perspectiva da liquidez, que lhe foi característica, ele aponta que esta “solapou a 

credibilidade e o poder persuasivo de ambas as teses sustentadoras da 

inevitabilidade da imposição societal” (BAUMAN, 2011, p. 55). É aqui que surgem os 

primeiros sinais das transformações radicais do contexto social que acompanham, 

ou ao qual acompanha, o discurso da gestão moral de si no trabalho. 

O desamparo individualizante, o derretimento das verdades compartilhadas 

coletivamente, e a dissolução das instâncias responsáveis pela condução moral da 

sociedade, talvez tenham sido alguns dos aspectos da sociedade contemporânea 

mais analisados por Bauman. Esses elementos atestam o contrário do argumento 

em defesa da normatização social? Ou seja, a sociedade líquida se incumbiu de 

mostrar que toda e qualquer regulação é dispensável? Houve uma restauração do 

impulso moral originário num mundo agora pós-metafísico, pós-morte de Deus? 

Em termos objetivos, ou mais exatamente descritivos, Bauman considera o 

abalo provocado pela sociedade líquido-moderna nas teses sustentadoras da 

necessidade da imposição societal sob uma perspectiva única. Ou seja, para ele, 

tanto os defensores da coerção social como proteção contra instintos egoístas, 

como os da normatividade como aplacadora de insuportáveis angústias morais, 

viram seus argumentos serem solapados para que 

 
tivesse lugar o cada vez mais evidente desmantelamento do sistema de 
regulação normativa; e, por conseguinte, pela libertação de partes cada vez 
maiores de conduta humana padronizada da supervisão e do policiamento 
coercitivos, e pelo relegar de um número cada vez maior de funções 
previamente socializadas para a esfera das “políticas de vida” individuais 
(BAUMAN, 2011, p. 56). 

 
Fica claro o lugar do projeto da modernidade que, para o autor, é um projeto de 

libertação, de emancipação (BAUMAN, 2011, p. 118). Mas como seria possível 

conciliar essa ideia de que o projeto de modernidade é um projeto de emancipação, 

diante da consideração de que os “pensadores morais” modernos sempre se 

ocuparam da tarefa de fundamentação racional de uma base moral coercitiva e 
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coletiva da sociedade? Não haveria aí uma contradição entre liberdade e controle 

moral? 

Para dissolver essa aparente contradição é preciso trazer o relato de Bauman 

(2011) quando cita Alexis de Tocqueville e Isaiah Berlin. Este último considera a 

condição de libertação “do domínio arbitrário de um déspota” seguida do abandono 

do indivíduo a seus “próprios e privados instrumentos e preocupações” como 

liberdade “negativa” (BAUMAN, 2011, p. 119). Seria uma dimensão da liberdade que 

se afirma contra os imperativos sociais de todas as ordens. Essa liberdade negativa 

faria surgir o “homem como tal”, característico da modernidade, livre de todas as 

forças que escravizavam o espírito. 

 
Tenha a coragem de fazer uso de seu próprio entendimento! Este é o lema 
do Iluminismo, escreveu Kant. A máxima do pensar de forma autônoma – 
isso é o Iluminismo. Para Denis Diderot, o ser humano ideal era alguém que 
ousava pensar por si próprio, passando por cima do preconceito, da 
tradição, da antiguidade, das crendices populares, da autoridade – em 
suma, por cima de tudo que escravizava o espírito (BAUMAN, 2001, p. 118). 

 
Se se considerar apenas essa dimensão “negativa” da liberdade, 

evidentemente, a tentativa de condução moral coletiva empreendida pela 

modernidade, particularmente pelos pensadores morais, estaria em definitiva 

contradição. Ou seja, a condução moral da sociedade representaria um novo poder 

“heterônomo” que não combinaria com o projeto de libertação e emancipação 

moderno. O caminho seria o de uma negação explícita a toda forma de coerção ou 

normatização social, uma proposta “anárquica”. Entretanto, a contradição pode ser 

sanada quando se considera que não se tratava de um projeto de autonomia contra 

uma realidade de heteronomia, simplesmente. O ponto central parece estar nas 

dimensões individual e coletiva que assumia o projeto de emancipação. Tratava-se 

mais propriamente de substituir a “heteronomia humana” individual e coletiva, por 

uma “autonomia” também individual e coletiva (BAUMAN, 2011, p. 117-118), 

submetida unicamente ao tribunal da razão, tida agora como princípio de 

humanização e universalização. 

É dentro desse aspecto da “autonomia coletiva” que Bauman, a partir de 

Tocqueville, afirma que aquela liberdade negativa, liberdade perante as forças 

heterônomas da tradição, simplesmente não funcionaria. Era preciso algo mais, uma 

liberdade “positiva”: 
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mais que qualquer outra coisa, é necessário haver liberdade positiva: o 
direito de e a disposição para se associar a seus concidadãos para tomar 
parte dos assuntos da arena política comum – em particular, legislar. 
Autonomia coletiva significa não obedecer a qualquer regra, exceto as 
decididas e tornadas obrigatórias por aqueles que se espera que as 
obedeçam. A dupla vitória em ambas as frentes levaria – ou pelo menos era 
nisso que todos os citados pais espirituais da modernidade acreditavam – a 
um mundo transparente, previsível, manejável e amistoso ao uso, um 
mundo hospitaleiro à humanidade dos homens (BAUMAN, 2011, p. 119, 
grifo do autor). 

 
Vale acrescentar que nesse segundo front, o da liberdade positiva, ou 

autonomia coletiva, é que se situa a intenção legisladora dos pensadores morais 

questionada anteriormente. Muito embora fundada na desconfiança para com o 

impulso moral, se situa dentro do projeto de emancipação da modernidade e não 

representa qualquer contradição. E é nesse front que a “cidadania, a República e a 

democracia” são consideradas como as principais armas (BAUMAN, 2011, p. 119). É 

o campo do conhecido “estado de direito”. O “homem como tal”, nesta concepção, é 

o homem submetido a um só poder e por ele movido. Essa batalha era uma batalha 

para “legislar monopolisticamente” (BAUMAN, 1997, p. 97, grifo do autor). Era uma 

guerra para substituir “a „mão morta‟ do costume e da tradição [...] pela vontade do 

estado como legislador exclusivo” (BAUMAN, 1997, p. 97). 

A impressão inicial, quando se toma contato com o tema no pensamento 

baumaniano, é que, particularmente no âmbito desta “autonomia coletiva”, no âmbito 

da “liberdade positiva”, o projeto da modernidade manca, está inconcluso, e muitos 

não acreditam que seja possível concluí-lo. E mais: “muitos de nós, talvez a maioria 

de nós, não ligamos muito pra isso” (BAUMAN, 2011, p. 119, grifo do autor). A 

impressão chega à medida que, em alguns trechos, Bauman (2001) afirma que o 

projeto de libertação está esgotado. Ora, só se pode entender isso se a referência 

for à liberdade dita “negativa” e com todas as ressalvas possíveis acerca da justeza 

dessa “libertação”. Ele afirma: “os homens e as mulheres são inteira e 

verdadeiramente livres, e assim a agenda da libertação está praticamente esgotada” 

(BAUMAN, 2001, p. 30). Se a agenda da libertação está esgotada, a referência só 

pode ser a libertação primeira, aquela que se afirma contra os imperativos sociais de 

todas as ordens. Entretanto, a liberdade de participar da vida social comum, 

particularmente a de legislar, a de conduzir os rumos da vida pública, esta não foi 

concluída e, segundo Bauman, não será, e mais ainda, ninguém se importa muito 

com isso. 
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Então, retomando a consideração sobre o declínio das teses sustentadoras da 

inevitabilidade da coerção social, se pode ressaltar que essas teses, ainda que 

possam ser interpretadas como um front da luta pela emancipação, de luta pela 

construção do Estado Democrático de Direito, característica da modernidade, foram 

solapadas à medida que o campo da moral foi sendo privatizado e retirado do rol 

das questões públicas. A liberdade, agora desprovida de sua dimensão positiva, ou 

coletiva, tornou-se palavra de ordem e, a autonomia individual, no nível do discurso, 

ou no campo do consumo, avança, ainda que fraturada de uma de suas dimensões 

essenciais. 

É ocasião de retomar o questionamento acerca do lugar do impulso moral no 

contexto dessa sociedade que solapou as teses sustentadoras da inevitabilidade da 

coerção social. Se tais teses foram mitigadas e a moral foi retirada do rol das 

questões públicas, esse acontecimento não deveria evocar aquela angústia moral 

face à alteridade apontada por Bauman (1997) e referida acima? Ora, se o 

argumento da necessidade da regulação social foi solapado para que se 

consolidasse o projeto de libertação e emancipação da modernidade, e, 

considerando que tal projeto, pelo menos em sua perspectiva de liberdade negativa, 

foi consolidado a contento, aonde foi parar o impulso moral angustiante diante da 

desregulamentação da vida social? O que ocorreu com o impulso moral diante da 

ausência de agências reguladoras coletivas capazes de conduzir moralmente as 

sociedades? Com a privatização das decisões morais para o âmbito das “políticas 

de vida” individual, como se vê o impulso moral? 

Não se pode esquecer a “natural” e, acrescente-se, “insuperável” fragilidade do 

impulso moral na vida em sociedade. Mesmo apontando essa fragilidade, Bauman 

(2011) afirma que o descrédito em que caíram as teses sustentadoras da 

necessidade de coerção social gerou surpresa tanto para os defensores dos 

“instintos egoístas naturais”, como para os defensores da ilimitada responsabilidade 

face ao Outro. Tal surpresa se daria por quê? É possível supor que para esses 

últimos, dentre os quais Bauman se coloca, o declínio da defesa da regulamentação 

social deveria efetivamente despertar a angústia moral face ao Outro. Mas não é 

isso que ocorre. 

 
O resultado geral da privatização e da subsidiarização da responsabilidade 
comprova-se um pouco menos incapacitante para o self moral e para os 
atores morais do que Lévinas, Logstrup e seus discípulos – eu inclusive – 
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poderiam esperar. De alguma maneira, encontrou-se uma forma de mitigar 
o impacto potencialmente devastador desses fenômenos sobre os 
indivíduos e de limitar os danos. Parece que agora há uma profusão de 
agências comerciais ansiosas para assumir as tarefas abandonadas pela 
“grande sociedade” e vender seus serviços aos abandonados, ignorantes e 
perplexos consumidores (BAUMAN, 2011, p. 58). 

 
Agora, tem-se a ocasião de chegar às transformações sociais da forma que 

Bauman as apresenta e fornecer o contexto dos discursos da gestão moral de si, no 

trabalho, de forma mais específica. Afinal, trata-se do objeto principal da pesquisa. 

Pode-se lançar uma compreensão intermediária, de que tais discursos podem ser 

postos em paralelo com a descrição baumaniana apresentada acima. Não seriam 

tais discursos prescritivos do bom comportamento, elaborados pelos “especialistas” 

do mercado de trabalho - que prescrevem comportamento, jeito de ser, gestão de 

sentimentos, uma nova moral de empresa - uma dessas “agências comerciais” 

dispostas a suprir de moralidade os “abandonados morais” da sociedade moderna? 

Dado ao fracasso de construir uma liberdade positiva, que daria ocasião de 

participar nas decisões coletivas da vida social, dado o relegar da moralidade 

pública para o rol das políticas de vida individual, o abandonado moral da sociedade 

líquida tem absorvido as ofertas morais dos especialistas do mercado de trabalho, 

dentre outras? Essas agências comerciais poderiam suprir de segurança moral os 

assustados e angustiados indivíduos das cidades contemporâneas? Esta parece ser 

uma primeira conclusão plausível. 

Antes de lançar uma crítica ética efusiva a tais discursos, parece que se pode 

chegar a uma compreensão do papel desses discursos moralizantes no contexto 

mais amplo das mudanças sociais da contemporaneidade. 

 
Quando (como notavelmente formulado por Erich Fromm) “cada indivíduo 
deve ir em frente e tentar sua sorte”, quando “ele tem que nadar ou afundar” 
– “a busca compulsiva da certeza” se instala, começa a desesperada busca 
por “soluções” capazes de “eliminar a consciência da dúvida” – o que quer 
que prometa “assumir a responsabilidade pela „certeza‟” é bem-vindo 
(BAUMAN, 2001, p. 28, grifo do autor). 

 
Portanto, a moral da empresa passa a assumir esse lugar normativo aberto 

pela libertação das forças outrora dominantes no campo social. A angústia moral é 

aplacada, o impulso moral, naturalmente e insuperavelmente frágil, é socorrido. Faz-

se o “certo”, porque assim mandam as regras do mercado, as regras concorrenciais. 

Aplaca-se a angústia da eterna incerteza moral provocada perante a face do Outro. 

A moral é assumida pela lei cega do mercado. Agora, é ele quem dita o que se pode 
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e se deve dizer, fazer, pensar ou mesmo sentir, no ambiente de trabalho. A moral 

pública é privatizada. As questões públicas são ignoradas e passa-se a um 

gerenciamento das palavras, comportamentos, sentimentos e emoções. 

Cumpre notar que não há qualquer contradição entre esta hipótese levantada a 

partir dos trabalhos de Bauman, e as considerações anteriores. Já se falou acerca 

da ligação original do capitalismo com sua moral e já se apontou que os discursos 

aqui analisados não passam de “evoluções” nas formas de controle moral do 

trabalhador. Não há qualquer contradição com essas considerações. Entretanto, um 

ponto de vista é acrescentado a partir dos trabalhos de Bauman. A ênfase que se dá 

nesse contexto é que, com o declínio das agências morais tradicionais e seu papel 

na condução moral das massas, esse espaço é colonizado pelo discurso da gestão 

moral de si no trabalho. Ou seja, além de serem vistos como uma evolução na forma 

de controle do trabalhador, eles aplacam o vácuo social deixado pelo fracasso na 

consolidação de uma “autonomia coletiva”. É esse contexto mais amplo das 

transformações no discurso do novo espírito do capitalismo que se quer apontar. 

 

2.2 A psicologização política do trabalho e a privatização da 

responsabilidade 

 

Quando se traz ao texto, no primeiro capítulo, a caracterização dos discursos 

prescritivos do bom comportamento no contexto da sociedade contemporânea, estes 

são analisados como uma “evolução” nas formas de controle moral do trabalhador 

dentro da sociedade capitalista. As mudanças na literatura da gestão empresarial, a 

Teoria do Capital Humano e o avanço da ideologia gerencialista para o campo da 

vida pessoal, são sinais dessas transformações pelas quais passou o discurso 

legitimador do sistema capitalista nas últimas décadas e a forma de conseguir 

adesão dos trabalhadores ao processo econômico produtivo. 

Em Zygmunt Bauman, tal discurso prescritivo do bom comportamento no 

trabalho é visto como a colonização no campo da “moral pública” por parte de 

agências comerciais de todas as ordens. Tal colonização moral no campo do 

trabalho - que no primeiro capítulo não é vista como novidade, ou seja, o capitalismo 

sempre esteve acompanhado de uma moral prescritiva -, apresenta-se em Bauman, 

assumindo um novo papel. No primeiro capítulo o discurso prescritivo do bom 
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comportamento é visto como uma “nova configuração” do discurso moral no trabalho 

característica do “novo espírito do capitalismo”. Em Bauman, além de tratar-se de 

uma nova configuração, tal moralidade assume um novo papel social. A moral do 

“novo espírito do capitalismo” faz da gestão da subjetividade uma “questão pública”. 

Ignora-se o projeto de “emancipação coletiva”. 

Nesse contexto de análise das transformações sociais mais amplas pelas quais 

passa a sociedade contemporânea, outra dimensão parece muito significativa a 

partir da obra de Eduardo Crespo, a saber, o papel das “ciências sociais” no suporte 

ideológico às ditas transformações “evolutivas” no controle moral da sociedade 

capitalista. É o momento de perceber em que medida as ciências sociais, num 

sentido amplo, e a Psicologia em sentido estrito, dão suporte às transformações 

sociais mais amplas e ao discurso moral no trabalho em sua forma contemporânea, 

o discurso da “gestão de si”. 

Crespo e Serrano (2011) identificam pelo menos duas grandes mudanças 

ocorridas dentro das relações de trabalho capitalistas. A primeira, que pode ser 

identificada com o “capitalismo sólido” - tomando de empréstimo a metáfora 

baumaniana - se dá com a transformação do trabalho em mercadoria. Esta 

transformação implicou um 

 
ejercicio de la coerción y de la violencia, tanto física como moral – 
psicosocial en gran medida – ya que supuso la producción de un nuevo tipo 
de sujeto, el obrero industrial y un nuevo tipo de subjetividad, que hiciese 
posible la aceptación de la regularidad y el ritmo impuesto por las máquinas 
(CRESPO e SERRANO, 2011, p. 246). 

 
A segunda transformação é marcada pela metáfora da “modernidade líquida”, 

da instabilidade e da insegurança, na qual “los ciclos biográficos tienen que ser 

organizados individualmente, de modo que se adapten a un modelo de gestión del 

trabajo y de los tiempos sociales más personal e imprevisible” (CRESPO e 

SERRANO, 2011, p. 247). É particularmente no contexto dessa segunda 

transformação, característica da contemporaneidade, que as ciências sociais 

assumem um poder legitimador evidente: 

 
una parte importante de la producción de lugares comunes proviene del 
discurso de las ciencias sociales, económico, sociológico y psicológico. Este 
discurso, mientras funciona como discurso científico, es un discurso 
dialógico y abierto a la crítica. Sin embargo, cuando es divulgado – a veces 
por los propios científicos sociales – tiende a ser tratado en términos 
esencialistas y naturalizados (CRESPO, 2009, p. 47). 
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Um esclarecimento precisa ser feito. Crespo fala nesse trecho em um discurso 

que, enquanto científico, é “dialógico e aberto à crítica”. Já, quando é divulgado, 

tende a ser tratado em termos essencialistas, portanto, é “divulgado” como discurso 

autoritário, monológico. É preciso esclarecer que ele considera, a partir de Bajtín, 

que o discurso é polifônico, ou seja, a fala do indivíduo pessoal é atravessada por 

diversas outras falas, “la autoría del propio discurso, de la propia voz, es siempre 

función de uno mismo y de los demás, de las otras voces” (CRESPO, 2009, p. 42). 

Essa “aceitação da polifonia”, própria ao discurso, possibilita a abertura à crítica. 

Diferente é o discurso autoritário. Este último ignora sua polifonia e está fechado ao 

outro, e aqui se encontraria a Psicologia enquanto saber científico divulgado, dentre 

outras ciências sociais, de produção de “lugares comuns”. Ela também, quando é 

divulgada em seus meios científicos ou informais, pode ser tomada como um 

discurso monológico, autoritário e ignorante de sua polifonia. 

 

2.2.1 A Psicologia e a gestão moral de si 

 

Considerando particularmente o papel da Psicologia nessa configuração 

ideológica contemporânea de legitimação do discurso moral da gestão de si no 

trabalho, Crespo fala na “psicologização” e a relaciona particularmente com a Teoria 

do Capital Humano, anteriormente apresentada. Se a primeira transformação 

promovida pelo capitalismo sólido nas relações laborais pode ser identificada com a 

transformação do trabalho em mercadoria, a segunda, pelo menos a partir de 

Crespo e Serrano (2011), pode ser identificada com a transformação do trabalhador 

em empresário de si mesmo. Nesse segundo momento ele não só vende livremente 

a força de trabalho, mas é responsável por fazer render o investimento representado 

pelo trabalho. 

 
En esta economía neoliberal – por ejemplo, la de Gary Becker – el análisis 
del trabajo se transforma en el estudio del modo en que el trabajador utiliza 
los recursos de que dispone, el, así, llamado, capital humano (CRESPO e 
SERRANO, 2011, p. 248). 

 
A Psicologia assume, ou pode assumir aqui, um papel de legitimação desse 

discurso da gestão moral de si quando se transforma numa tecnologia de gestão 

pessoal da subjetividade. É nesse contexto que Crespo e Serrano (2011) falam em 

“psicologização política do trabalho”. No campo do trabalho, de forma particular, a 
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psicologização atua no sentido de uma tecnologia de gestão da subjetividade que 

transforma “problemas sociais” em “problemas pessoais”, “mediante el recurso a 

conceptos y explicaciones de corte psicológico individual. La psicologización es una 

característica central del nuevo capitalismo” (CRESPO e SERRANO, 2011, p. 248). 

Não há que se discutir novamente a ideologia do Capital Humano, já 

apresentada desde o primeiro capítulo do texto. É evidente sua ligação com os 

discursos que aqui se discute sob uma perspectiva de crítica ética. Mas, pode-se 

perceber se, e em que medida, certa Psicologia se associa a tal discurso da gestão 

moral de si e o legitima. Fazer do indivíduo o único responsável pela sua sorte no 

campo do “mercado do trabalho” é fazer o jogo do indivíduo privatizado, do 

empresário de si mesmo, aceitando as condições sociais como se fossem 

inexoráveis e como se contra as quais nada se pudesse fazer. “El sujeto 

psicologizado es un sujeto entendido de modo asocial, en que la noción de cohesión 

social es secundaria. La explicación del comportamiento – y, por tanto, la posibilidad 

de intervención y cambio – se da a nivel individual” (CRESPO e SERRANO, 2011, p. 

250). 

Não é custoso perceber que a Psicologia que se move numa dimensão 

epistemológica em termos eminentemente “individuais”; a Psicologia que faça do 

emprego e do desempenho no emprego uma questão de habilidades pessoais e 

que, a partir dessa concepção, apresente uma tecnologia de autogestão, tal 

Psicologia, faz o jogo da ideologia do Capital Humano. O trabalho passa a ser um 

campo despolitizado e a “questão pública” passa a ser o governo e a gestão da 

subjetividade. Ocorre uma notável inversão: a subjetividade torna-se questão pública 

e o desemprego, por exemplo, uma questão privada. 

É importante pontuar também que, muito embora Crespo (2011) desenvolva 

seu pensamento em termos da psicologização política “do trabalho”, essa 

psicologização não está restrita ao âmbito das relações laborais. Ela é um processo 

amplo que abarca todas as esferas da vida social e assinala a experiência da 

subjetividade que vem se desenvolvendo a partir da modernidade. A busca de 

encontrar na “interioridade” as verdades do eu parece ser a sina do indivíduo 

moderno, conforme apontado por outros autores: 

 
Eu procuro meu “verdadeiro eu” que suponho estar escondido em algum 
lugar da obscuridade o meu eu prístino, não afetado (não poluído, não 
suprimido, não deformado) pelas pressões externas. Eu traduzo o ideal de 
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“individualidade” como autenticidade, como “ser fiel a mim mesmo”, ser o 
“verdadeiro eu” (BAUMAN, 2009, p. 27, grifo do autor). 

 
Crespo e Serrano (2011, p. 251) apontam para o alcance amplo da ideia de 

subjetividade construída a partir da modernidade, de um indivíduo privatizado, 

quando citam Norbert Elias, para quem muita gente experimenta algo como “si su 

‘mismidad existiese de alguna manera em su propia ‘interioridad’ y como si esa 

‘interioridad’ estuviese como separada por una muralla invisible de todo que queda 

‘fuera‟” (ELIAS apud CRESPO e SERRANO, 2011, p. 251). E complementam: “Elias 

considera que ésta es una visión común pero limitada, que han hecho suya las 

ciencias sociales, en especial la psicología” (CRESPO e SERRANO, 2011, p. 251). 

Portanto, há uma consideração de que a psicologização, a ideia de uma 

subjetividade privatizada, isolada do “mundo exterior” e a obrigatoriedade de 

individualização que marca as sociedades a partir da modernidade, é associada, 

pelo menos em Crespo, com as ciências sociais em sentido amplo e diretamente 

com a Psicologia, ou uma pseudo-Psicologia, “ya que La psicología no es 

necesariamente una ciencia individualista” (CRESPO e SERRANO, 2011, p. 250). 

Esta Psicologia, se entendida como “ciência do indivíduo”, é marcante não só para 

as relações laborais, mas na transformação do conjunto da sociedade que se dá a 

partir das últimas décadas, particularmente. 

Retornando ao campo específico do trabalho humano, é possível perceber 

então, o quanto essa Psicologia está alinhada com a ideologia da gestão de si. O 

indivíduo é tido como o único responsável por gerir todos os aspectos da sua vida e 

fazê-los “render”. O êxito profissional passa a ser tomado como uma questão 

exclusivamente pessoal, e sua ausência passível de recriminação moral: 

 
La ausencia de éxito, por tanto, introduce una sospecha sobre el individuo y 
no sobre sus circunstancias, derivándose de ello una moral implícita, propia 
del pensamiento conservador, según la cual cada uno tiene lo que se 
merece (CRESPO, 2009, p. 45). 

 
Não se trata de nomear qual seja tal Psicologia ou pseudo-Psicologia que faz o 

jogo da ideologia do capital humano. Cumpre apenas pontuar esta legitimação ao 

discurso da gestão moral de si no trabalho. Alguns autores vão até mais longe 

nessas considerações do papel legitimador da Psicologia no discurso da gestão 

moral de si, percebendo como a disciplina esteve imbricada radicalmente com o 

conceito de self pessoal com o qual convivemos na contemporaneidade. 
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Vale à pena uma breve incursão numa releitura da história da Psicologia sob 

outras bases como a que propõe Rose (2011, p. 67), apontando como a história 

narrada de uma disciplina demarca o presente desta tanto quanto procura escrever 

o futuro. A história não diz respeito somente ao passado. Uma história crítica e, 

talvez, menos nobre da Psicologia, apontaria uma ligação figadal da disciplina com 

as necessidades reguladoras da sociedade capitalista nascente: 

 
As exigências reguladoras e administrativas de um círculo real ou potencial 
de profissionais e autoridades sociais desempenharam um papel-chave no 
estabelecimento dos tipos de problemas que as verdades psicológicas 
alegam solucionar (ROSE, 2011, p. 89). 

 
Tal releitura histórica da Psicologia, sob influência marcante da obra de Michel 

Foucault, talvez aponte que não se trata apenas de analisar as formas que a 

Psicologia presta “suporte de legitimação” à ideologia da gestão moral de si no 

trabalho. Não se trataria, sob tal ponto de vista, exatamente de um “suporte”, mas a 

Psicologia estaria no próprio nascedouro de tais mentalidades gestionárias surgidas 

ao longo do século passado. A Psicologia inauguraria uma possibilidade de gestão 

da conduta sob novas bases, face ao enfraquecimento das velhas instituições 

responsáveis pela condução moral da conduta. Ela “torna seres humanos passíveis 

de sofrerem certas ações por parte dos outros” (ROSE, 2011, p. 97). 

Embora não se possa adentrar muito pela trilha aberta por Nikolas Rose, essas 

reflexões sob a possibilidade de uma releitura da história da Psicologia e de suas 

ligações patentes com as tecnologias de gestão e com a ideologia do capital 

humano parecem muito pertinentes. Ademais, algumas dimensões das discussões 

de Rose estão mais distantes do ponto de vista do presente trabalho. Sem pretender 

se alongar muito é preciso assinalar esse ponto de distância que parece 

significativo, tendo em vista a intenção de “crítica ética” assumida pelo presente 

trabalho. 

Quando Rose analisa as dimensões do que chama de techne da Psicologia e 

suas relações com o poder e a subjetividade, portanto com a mentalidade 

gestionária, ele apresenta três aspectos a partir dos quais discorre. Primeiro, fala 

das relações entre a Psicologia e os programas de governo, entendido em termos 

foucautianos, ou seja, não se trata exatamente do Estado ou do poder político de 

governar, mas das tecnologias ligadas à ideia de governamentalidade. 
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O governo é um campo de estratégias, técnicas e procedimentos através 
dos quais forças diferentes procuram tornar programas operáveis, e por 
meio dos quais uma multidão de conexões são estabilizadas entre as 
aspirações das autoridades e as atividades de indivíduos e grupos (ROSE e 
MILLER, 2012, p. 81-82). 

 
Num segundo momento, Rose (2011) analisa como a techne da Psicologia 

institui novas formas de autoridade. São os novos especialistas no gerenciamento 

da conduta humana, apoiados agora, não mais numa ideia de autoridade divina 

como no século passado, mas na ideia de uma autoridade cientificamente avalizada. 

Nesses dois primeiros pontos em que analisa as relações entre a Psicologia, o 

poder e a subjetividade, as considerações de Rose podem ser devidamente 

aproximadas do ponto de vista em que se desenvolve esta pesquisa. É a gestão 

moral de si no campo do trabalho, traduzida pelos discursos normativos do bom 

comportamento, que provocou o incômodo inicial motivador da pesquisa. Perceber 

as relações da Psicologia com essas estratégias de governo parece muito oportuno 

e significativo para essa análise das transformações sociais mais amplas que 

marcam a nossa sociedade. 

Ademais, essa nova configuração da autoridade também pareceu significativa. 

Nos textos informais da literatura da (in)formação do trabalhador, onde o discurso do 

bom comportamento no trabalho é visado, os “especialistas” do mercado de 

trabalho, autores dos textos informativos, são percebidos como essa nova espécie 

de autoridade produzida pelo campo do conhecimento “psi”. Eles são detentores de 

um novo “poder” dentro dessa nova configuração ideológica de ajustamento das 

condutas às demandas do mercado. 

Entretanto, no terceiro ponto de análise, Rose aproxima a techne da Psicologia 

a uma dimensão “ética”, que por sua vez é relacionada à “condução das condutas”, 

que não parece encontrar eco no presente trabalho. Rose (2011) deixa claro que “a 

ética, aqui, é entendida no sentido específico de „técnicas do self” expressão que se 

refere tanto às práticas por meio das quais indivíduos buscam se desenvolver e 

também melhorar suas vidas quanto às aspirações e normas que os guiam” (ROSE, 

2011, p. 135). Em outro trecho afirma: 

 
A Psicologia, entretanto, tem uma relação característica e sedutora com as 
práticas que veio a regular, pois oferece meios de exercer o poder que são 
éticos, uma vez que não possuem sua fundamentação em uma verdade 
externa – seja ela o direito divino ou o bem coletivo – mas em uma verdade 
interna, essencial para cada sujeito individual sobre quem se exerce 
(ROSE, 2011, p. 130). 
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Essa relação da Psicologia com uma ética “fundamentada internamente” e 

relacionada com as “normas que guiam os indivíduos”, não parece encontrar eco 

nas considerações, por exemplo, de Freire (2001) quando aponta o lugar vazio do 

outro levinasiano, portanto o lugar vazio da ética, nas diversas perspectivas em 

Psicologia. 

 
A(s) psicologia(s) – na medida em que é(são) instrumento(s) de 
reflexividade e de assunção do sujeito – não consegue(m) dizer o lugar que 
o Outro ocupa em sua teorização e em sua aplicação. [...] As psicoterapias, 
mais especificamente, no contexto de várias outras práticas de cuidado de 
si- esoterismo, literatura de auto-ajuda e os templos do consumo -, fazendo 
parte desse cuidado obsessivo com o próprio bem-estar colaboram com o 
alheamento em relação ao outro e transformam-se em irresponsabilidade 
para consigo mesmo, na medida em que não trazem a serenidade da 
satisfação individual (FREIRE, 2001, grifo do autor). 

 
Sendo mais explícito, a questão está exatamente sobre o significado da “Ética” 

para Rose e para a perspectiva assumida neste trabalho. Na perspectiva tomada 

para o trabalho, não se pode entender que a Psicologia está de “mãos dadas com a 

ética” e esta com a normatividade, pelo contrário. Se se considera a ética como 

aquele espaço moral originário tal qual descreveu Bauman (1997) a partir de 

Lévinas, e apresentado acima, espaço pré-originário da exigência ética “inaudível”, a 

normatividade pode ser um arremedo, uma usurpação do eu moral, ainda com 

Bauman (1997), uma tentativa de aplacar a insuportável angústia moral face ao 

outro. 

Não se pode perceber que a Psicologia esteja de “mãos dadas com a Ética”, 

quando se compreende a Ética sob o ponto de vista que aqui se propõe. A Ética 

aqui é, sobretudo, o espaço pré-normativo de passividade absoluta perante o Outro, 

cabe então tecer uma crítica pela “carência Ética das Psicologias” como afirma 

Freire (2001): 

 
devemos desenvolver a crítica ética das psicologias, tentando demonstrar 
que elas não elegeram o outro como condição de subjetivação ou mesmo 
de individuação, pois não colocaram a responsabilidade moral como 
estrutura fundamental da subjetividade. 

 
Portanto, relacionar a “ética” com qualquer forma de “condução de conduta”, 

não parece encontrar plausibilidade quando se tem em conta a ética da alteridade 

radical levinasiana, que se propõe como base de crítica aos discursos da gestão 

moral de si. Num último esforço de clareza, pode-se dizer que no campo da ética, 
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em seu espaço original, não há qualquer possibilidade de uma “condução ética das 

condutas”. Qualquer condução das condutas pareceria mais como “não-ético”, ou 

seria “anti”-ético? 

Por todo o exposto, pode-se perceber as ligações da Psicologia como “ciência 

social” com o discurso da gestão moral de si que aqui se está a criticar. O 

treinamento de “atitudes”, o desenvolvimento de “habilidades”, e a gestão do 

“conhecimento”, quando promovidos pelo pensamento “psi”, dão suporte, ou mais 

que isso, talvez estejam nas origens dos discursos da gestão moral de si que 

demarca o espaço do trabalho contemporâneo. O indivíduo agora abandonado a si 

mesmo, é responsável pela autogestão amparado pelo conhecimento dos técnicos: 

“La naturaleza del problema son las actidudes del trabajador, que pasan a ser objeto 

de intervención” (CRESPO e SERRANO, 2011, p. 258). 

 

2.2.2 A questão da responsabilidade 

 

Depois de analisar esse papel da Psicologia na nova configuração discursiva 

da gestão moral no ambiente de trabalho, e o processo de psicologização que marca 

a sociedade contemporânea em seus diversos aspectos, é momento de analisar 

uma questão que se desprende dessa discussão, a questão da responsabilidade. Já 

se tocou nela de forma superficial, mas é hora de questionar qual a compreensão 

social que se tem da “responsabilidade perante o outro”, em termos gerais, e 

especificamente no campo do trabalho. 

Crespo et al. (2009) analisaram como a questão do trabalho, e mais 

especificamente a falta de trabalho, já foi tomada como uma questão eminentemente 

pública. O conceito de “des-emprego”, que surge no âmbito do Estado de bem-estar 

social, aponta para uma dimensão de responsabilidade e problema “público” que 

parece não mais se sustentar na nova configuração ideológico-moral do capitalismo. 

Segundo Crespo et al. (2009), não demoraram a perceber, depois da 

transformação do trabalho em mercadoria no âmbito da primeira revolução nas 

relações laborais promovida pelo modo de produção capitalista, que uma sociedade 

regulada somente pela “mão invisível” do mercado, não seria capaz de sustentar-se. 

Assim, os próprios defensores do liberalismo apontaram para a necessidade de 

regulação estatal a fim de que fosse assegurada certa estabilidade social e 

econômica (CRESPO, SERRANO e REVILLA, 2009, p. 88). 
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No âmbito desse Estado regulador dos mecanismos de mercado, para os fins 

de sua própria manutenção, a questão do “desemprego” surge como uma questão 

de “justiça social”. Crespo et al. (2009, p. 85) analisam como o surgimento do 

“conceito de desemprego” no final do século XIX transformou radicalmente a 

capacidade política de intervenção social em benefício dos sujeitos que se 

encontravam “sem trabalho”. Trata-se, nesse contexto, de um problema público a 

ser tomado, sobretudo, pelas mãos do Estado. Pode-se dizer que, em certa medida, 

essa responsabilidade pública diante do desemprego convive com uma mentalidade 

privatizada que avança consideravelmente. O que se quer ressaltar é que a ideia da 

responsabilidade pública perante o “desemprego” – conceito criado para designar 

aqueles que se encontravam sem trabalho – tem profundas consequências sociais: 

 
el nacimiento de esta categoría va a desencadenar una reformulación 
estadística, jurídica y política del problema de la carencia del trabajo. La 
solidaridad con el desempleado no va a ser un asunto de caridad, o 
generosidad, sino de justicia. El surgimiento de un concepto va unido a la 
reformulación del problema de la falta de trabajo, así como de las 
estrategias legítimas para combatirlo (CRESPO, SERRANO e REVILLA, 
2009, p. 89). 

 
Está-se, aqui, naquela dimensão de sujeito que Crespo e Serrano (2011, p. 

255) chamam de sujeito “protegido”. É o sujeito que passa a contar com a proteção 

do seguro social e dos direitos trabalhistas porquanto isso representa uma questão 

de justiça. Não se trata de nenhuma benesse governamental, mas de fazer justiça 

àqueles que se encontram “sem trabalho”. “Esta situación favoreció la formación de 

derechos y deberes a través del contrato laboral, y con ello, la regulación política de 

las responsabilidades sociales por parte del empleador” (CRESPO, SERRANO e 

REVILLA, 2009, p. 89). Essa “questão de justiça” é sustentada pelo conjunto da 

sociedade. 

Percebe-se claramente que a questão do desemprego, surge como uma 

questão eminentemente de “responsabilidade social” – termo que assume uma 

conotação bem diversa na contemporaneidade, quase como um “favor” das 

corporações privadas às questões públicas. Naquele contexto, o desempregado é 

alguém que precisa do suporte do Estado. Tal suporte pode ser percebido em nosso 

ordenamento jurídico, por exemplo, com o dispositivo do “seguro desemprego”, 

criado para atender a uma questão, repita-se, de justiça social. O Direito do Trabalho 

também surge nessa consideração de que o Estado precisa garantir segurança 
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aquele que, na relação laboral, é a figura mais frágil, ou seja, o trabalhador. O 

Estado social deveria garantir a autonomia do trabalhador frente ao “mercado” 

(CRESPO, SERRANO e REVILLA, 2009, p. 90). 

Bem diferente parece ser a configuração ideológica atual, muito embora, como 

se disse, as ideias possam conviver no tempo e pensa-se que efetivamente isso 

ocorre. Crespo et al. (2009) falam em pelo menos duas mudanças que afetam o 

campo do trabalho em diferentes níveis na contemporaneidade. A primeira, uma 

mudança tecnológica, a qual não se vai explorar. A segunda, uma mudança 

discursiva e ideológica que já está se analisando exaustivamente no presente 

trabalho. 

Dentro dessa segunda mudança discursiva marcada em boa parte pela 

psicologização, privatização da subjetividade, e colonização moral por parte das 

agências comerciais, já apontadas, a noção de “desemprego” - que se vem 

discutindo como base das questões em torno da responsabilidade - sofre um 

desgaste, sendo preterida pela noção de “empregabilidade” ou de “flexiseguridade” 

(CRESPO, SERRANO e REVILLA, 2009). Se o desemprego é um problema a ser 

resolvido numa perspectiva eminentemente social e coletiva, sob a tutela do Estado, 

e atendendo a uma questão de justiça social, a empregabilidade, por sua vez, é 

“questão pessoal” e deve ser resolvida numa perspectiva eminentemente individual. 

Quando muito o Estado entra como “capacitador” para o trabalho. O fato é que, a 

questão central, não é mais o emprego ou o desemprego, mas a “capacidade 

individual” de ser “empregável”, de envolver-se em projetos necessariamente de 

curto prazo e delimitados temporalmente. Como já se discutiu anteriormente acerca 

da cidade por projetos, o grande (o importante, a pessoa de sucesso, o moralmente 

exemplar), nesse novo arranjo, é necessariamente flexível e capaz de envolver-se 

em projetos delimitados temporal e espacialmente. O valor não está no emprego em 

si, mas na capacidade para assumir ocupações temporais e sucessivas, em ser 

“empregável”. 

Como fica então a dimensão da responsabilidade nesse novo contexto? Se o 

“desemprego” deixa de ser um problema social a reclamar solução, e a questão 

passa a ser “manter-se empregável” num acento eminentemente individual, como se 

analisa o campo da responsabilidade social? No desemprego é a sociedade num 

sentido amplo, entendida como comunidade humana, e o Estado, sobretudo, o 
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“responsável” direto para garantir o trabalho e assim os meios necessários à 

subsistência. E quando o problema passa a ser a “empregabilidade”? 

Aqui, “los problemas económicos y de funcionamiento del mercado se 

convierten en cuestiones individuales, morales y psicológicas” (CRESPO, 

SERRANO e REVILLA, 2009, p. 92). A responsabilidade pública é mitigada e surge 

o indivíduo autônomo, livre e único responsável por sua sorte: “la referencia a la 

solidaridad (responsabilidad colectiva), como legitimadora de la acción pública, está 

siendo desplazada por un énfasis creciente en la responsabilidad del individuo” 

(CRESPO, SERRANO e REVILLA, 2009, p. 94). 

O único responsável, o único que “responde” por sua própria situação é a 

pessoa mesma. Não se escuta, muito menos se responde, a qualquer apelo do 

outro. Não se responde ao outro que padece de sorte pior ou semelhante a sua. 

Cada qual que responda por si, e exclusivamente por si. “Una característica central 

de este trabajo moral va en la dirección de un progresivo desplazamiento del lugar 

de la responsabilidad, desde las instituciones hacia los sujetos individuales” 

(CRESPO e SERRANO, 2011, p. 251). 

Quanta distancia dessa construção discursivo-social da ideia levinasiana de 

que eu sou responsável pelo Outro, antes de todos, mais que todos. Em entrevista a 

Poirié, Lévinas afirma: “no que concerne à relação com outrem, eu sempre volto à 

minha frase de Dostoiévski. É uma frase central dos Irmãos Karamazov: „Cada um 

de nós é culpado diante de todos, por todos e por tudo, e eu mais que os outros‟” 

(LÉVINAS, 2007, p. 95). 

Também se poderia apontar a distância que aquela ideia de eu privatizado, 

exposta acima e tantas vezes e de tantas formas trabalhada por algumas 

Psicologias, assume perante o pensamento de Lévinas. Essa ideia de um eu que se 

flexiona sobre si, não encontra eco: 

 
o eu não é de todo unicamente aquele que se volta sobre si. É aquele que 
tem relação com o outro. A filosofia tradicional nos habituou ao caráter 
pontual do eu sempre incidindo sobre si mesmo, sempre refletindo-se, e o 
„se‟ nessa tradição é considerado como uma interioridade essencial 
(LÉVINAS, 2007, p. 92-93). 

 
Também Freire (2001, grifo do autor), como intérprete de Lévinas, aponta esse 

movimento centrípeto da contemporaneidade e da Psicologia: 
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“a sociedade atual incentiva o olhar egocêntrico, o movimento centrípeto em 
direção a si mesmo, a busca de uma felicidade interior [...] Nisso colabora 
boa parte do que chamamos de psicologia, na preocupação obsessiva com 
o Mesmo, com o Mim ou com o Eu”. 

 
Percebe-se então a distância dos movimentos visados na sociedade 

contemporânea com a perspectiva ética levinasiana. A ideologia do capital humano, 

com o trabalhador responsável pelo investimento em si através da educação num 

cálculo de custo-benefício, numa perspectiva de “monetarização” do eu seria uma 

exacerbação de tal movimento ensimesmado da sociedade contemporânea. 

Talvez já seja ocasião de repassar todo trabalho até aqui desenvolvido sob o 

crivo do olhar ético de Lévinas. Afinal, foi realmente um incômodo ético-valorativo 

que motivou a pesquisa a partir da literatura informal dirigida ao campo do trabalho 

com forte teor normativo. É hora da tentativa de reescrever a crítica sob um viés 

ético. 
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3 NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRÍTICA ÉTICA COM EMMANUEL 

LÉVINAS 

 

Ao longo de toda a discussão apresentada até aqui, e por diversas vezes, 

foram feitas pequenas incursões no pensamento de Emmanuel Lévinas, seja o 

colocando como um dos eixos principais a partir dos quais se desenvolve o trabalho, 

seja demonstrando a intuição acerca de uma possível distância de algumas das 

configurações sociais contemporâneas, para com o pensamento do filósofo. Neste 

terceiro capítulo é ocasião de deter-se no pensamento de Lévinas a fim de delinear 

o mais possível a crítica que, desde o início, foi apresentada ao discurso prescritivo 

do bom comportamento no trabalho, ou discurso da gestão moral de si. Agora, ainda 

mais, visando este discurso sob uma perspectiva ética. 

O destaque dessa dimensão ética da crítica não é acidental neste trabalho, é 

central. Aliás, demarca o lugar de especificidade da pesquisa, tendo em vista que, 

nos autores tomados para a discussão, não se percebeu algo com o qual se possa 

relacionar diretamente com o que aqui se propõe, exceção feita a Bauman “discípulo 

de Lévinas”. O único momento em que se percebeu uma referência direta à “ética”, 

dentro das discussões, foi no final do segundo capítulo. Entretanto, a referência 

apontava para um entendimento da ética como “condução das condutas”, a partir do 

texto de Rose (2011), que não apresenta consonância com o presente trabalho. Ou 

seja, trouxe-se ao texto para demarcar um distanciamento. Ética, no contexto 

levinasiano, não “combina” com condução de conduta. 

Um último ponto, antes de iniciar propriamente a discussão nesse terceiro 

capítulo, precisa ser apontado. A escolha de “deixar” Lévinas para ser tratado no 

último capítulo, reflete também a opção pela sua centralidade dentro da crítica. Não 

seria possível tomar Lévinas numa perspectiva de “introdução” ou “contato 

preliminar” à discussão. Era preciso que ele fosse tomado de forma final. Somente 

nele se percebia a possibilidade de uma crítica fundamentada eticamente e ela era 

vista sempre como o ponto derradeiro da empreitada. Depois de passar por diversos 

matizes de uma crítica que se constitui num viés que se pode chamar de 

psicossociológico, em Lévinas, a crítica deveria assumir seu lugar ético. As outras 

formas de crítica é que se punham então sob o ponto de vista da introdução. Lévinas 

representaria o esforço derradeiro. 
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3.1 Para aquém da ontologia e da fenomenologia: a subjetividade 

como separação e passividade 

 

Um conceito que se percebe como fundamental e porta de entrada para se 

pensar Lévinas nesse contexto de crítica ética aos discursos do bom comportamento 

no trabalho, é o conceito de subjetividade. Para Pelizzoli (2002, p. 13), a discussão 

acerca da subjetividade em Lévinas se mostra como a “entrada principal e chave de 

leitura filosófico-ética por excelência para este pensamento”. Para se chegar às 

construções levinasianas acerca da subjetividade, e seu lugar na crítica que se 

propõe, cumpre acompanhá-lo em seu itinerário histórico-filosófico. Tal itinerário, 

certamente resumido, não pode passar sem a referência a Edmund Husserl e Martin 

Heidegger. Pivatto (2009, p. 85) afirma que são três as grandes intuições do 

pensamento levinasiano: 

 
[1] a afirmação da subjetividade individual como ponto extremo em que se 
refugia e sustenta a moral, quando tudo mais faliu; [2] a relação inter-
humana entre eu e outro como a intriga fundamental que precede a 
ontologia, a partir da qual se estrutura a ética; [3] e o rigor fenomenológico-
especulativo com que elabora, com incessantes e sucessivas retomadas, a 
inteligibilidade da transcendência da relação em que desponta a alteridade. 

 
Não é custoso notar que as referências à ontologia, ao ser, à totalidade e ao 

rigor fenomenológico, situadas entre as “grandes intuições do pensamento 

levinasiano”, tornam as referências a Husserl e a Heidegger obrigatórias. Com eles, 

ou contra eles, é que se constrói a proposta ética da alteridade radical, apoiada na 

ideia de uma subjetividade constituída como passividade irredutível face ao Outro. 

 

3.1.1 Lévinas com Husserl e contra Husserl 

 

Com relação a Husserl se pode afirmar que Lévinas, ainda que parta da 

redução proposta pela fenomenologia husserliana, lhe aponta algo que pode ser 

interpretado como um “passo além”. É Lévinas mesmo, em entrevista a Poirié (2007, 

p. 62), quem afirma que o encontro com a fenomenologia abre-lhe novas 

“possibilidades de pensar, uma nova possibilidade de passar de uma ideia a outra, 

ao lado da dedução, ao lado da indução e da dialética, a uma maneira nova de 

desenvolver 'os conceitos'”. Lévinas percebe, pela trilha da fenomenologia, que 
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o objeto é uma abstração cegante quando o tomamos sozinho, que ele faz 
ver menos do que aquilo que ele mostra [...] e em que voltando-se para a 
consciência – para o vivenciado esquecido que é 'intencional' […] abre-se a 
concretude ou a verdade em que esse objeto se aloja (LÉVINAS, 2007, p. 
63). 

 
Para Lévinas, a fenomenologia trata de evitar que a visão seja cegada pelo 

visto. São os “segredos”, os “lapsos da consciência” tomados pela análise da 

intencionalidade, por parte do “eu transcendental”, esvaziado de si e como que 

“observando” a atitude natural, que “pareceu rica de possibilidades” para o filósofo 

(LÉVINAS, 2007, p. 63). É desta forma que Pelizzoli (2002, p. 35) afirma que não 

seria errado considerar Lévinas um fenomenólogo, também o afirma Haddock-Lobo 

(2006, p. 15), ainda que sua proposta de “redução” possa ser interpretada como 

ainda mais radical que a husserliana. 

Na “redução”, sob a leitura de Lévinas, há que se chegar a uma experiência 

mais original, e antes pré-original, como o afirma Pelizzoli (2002, p. 36), do que 

aquela da “reflexão radical”, na qual o sujeito do conhecimento chega a um cogito 

não vitimado por qualquer espontaneidade. O “eu puro transcendental” capaz de 

visar a consciência intencional, “esquecida” na atitude natural, não é ainda a 

paragem final na “redução” ao modo levinasiano. Pelizzoli (2002, p. 38) assim 

descreve tal empreitada: “Lévinas busca um significante que signifique „por si 

mesmo‟, como determinação própria da alteridade”. Aponta, assim, para uma 

exterioridade por excelência, não alcançável pela análise da intencionalidade, 

rompendo o esquema da representação. Trata-se de uma manifestação não 

passível de captura, de domínio, uma expressão inabarcável. Seria um segredo não 

revelável ao eu transcendental e sua capacidade de visada da consciência 

intencional. Ainda para Pelizzoli (2002, p. 40), o âmbito do saber e da consciência é 

subvertido “como que por uma recepção (passividade) des-identificadora”. 

 
Há algo na outra pessoa – a dimensão de separação, interioridade, 
segredo, ou o quer que seja – que escapa à minha compreensão. Isso que 
excede os limites do meu conhecimento demanda reconhecimento. [...] 
Acho que isso quer dizer que, em nossa relação com as outras pessoas, 
temos de aprender a reconhecer o que não podemos conhecer (HADDOCK-
LOBO, 2006, p. 18, grifo do autor). 

 
O que Lévinas faz é questionar um tema central da fenomenologia, qual seja o 

da intencionalidade. Para Sokolowski (2004, p. 17), “o termo mais proximamente 

associado com fenomenologia é 'intencionalidade'”. E é esta que é questionada por 
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Lévinas sob o seguinte ponto de vista: “a intencionalidade é o único modo de doação 

de sentido?” (LÉVINAS apud PELIZZOLI, 2002, p. 42) e propõe um desenlace “na 

passividade do não-intencional”, uma passividade pré-originária, descrita pelo 

filósofo nos seguintes termos: 

 
Tratar-se-ia de um novo conceito da passividade [...] Tratar-se-ia de uma 
passividade referida ao reverso do ser, anterior ao plano ontológico em que 
o ser se põe como natureza, referida à anterioridade ainda sem 
exterioridade da criação. [...] Anterioridade pré-original que se poderia, 
certamente, chamar religiosa, caso o termo não fizesse correr o risco de 
uma teologia, impaciente em recuperar o “espiritualismo”: presente, 
representação e princípios, excluindo precisamente o “aquém” (LÉVINAS, 
2009, p. 78, grifo do autor). 

 
Tal ruptura com a ordem do saber identicatório-fenomenológico fica mais clara 

quando se tem em conta que Lévinas toma o formalismo da ideia do Infinito, 

proposta por Descartes, e a assume a partir do Outro que chega como Rosto. 

“Pensar o infinito, o transcendente, o Estrangeiro, não é pois pensar um objecto. 

Mas pensar o que não tem os traços do objecto é na realidade fazer mais ou melhor 

do que pensar” (LÉVINAS, 2008, p. 36). O Infinito faz referência à exterioridade, a 

alteridade do Outro, ao Rosto como revelação e transcendência, ao sentido ético e 

ao Desejo (PELIZZOLI, 2002, p. 61). A ideia do Infinito é ruptura do saber 

identificatório, na qual o pensamento e o pensado não estão numa correlação direta. 

O que se quer apontar, ainda que com brevidade, é a ligação do pensamento 

levinasiano com e contra Husserl. A fenomenologia, pela análise da consciência 

intencional, abre uma trilha pela qual segue Lévinas e, para alguns, este chega a 

uma radicalização desse pensamento, levando-se a falar em uma 

“metafenomenologia”, como o faz Pelizzoli (2002, p. 35), referindo-se a um exceder 

da fenomenologia pela indicação de uma Ética de raiz. 

A análise da consciência intencional não é a paragem final, ela não dá conta do 

Outro visto como Rosto a partir de uma exterioridade que não faz sistema, que não 

faz o jogo da totalização. Tal alteridade fala de outro lugar e remete a uma 

passividade antes do ser, pré-original. Essa “falha” no sistema da consciência 

intencional é fundamental para se entender a ideia da subjetividade como 

passividade, como responsabilidade inescusável face ao Outro como se vê na 

sequência do trabalho. 
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3.1.2 Lévinas com Heidegger e contra Heidegger 

 

Foi em torno das ideias husserlianas que Lévinas desenvolveu sua tese de 

doutoramento (PELIZZOLI, 2002, p. 35). Entretanto, é impossível não notar o quanto 

a figura de Heidegger provocou um impacto ainda maior em Lévinas, certamente 

incomparável com o provocado por Husserl. Haddock-Lobo (2006, p. 29), ainda que 

reconheça o crescente distanciamento de Lévinas em relação a Heidegger, se 

propõe a perceber “vestígios heideggerianos” na obra do primeiro, embora o acuse 

de uma tentativa de parricídio, a partir de Derrida. Outros comentadores de Lévinas 

permanecem na contraposição explícita deste para com Heidegger, o que 

efetivamente é mais evidente. Certo é que, para Lévinas, “tudo em Heidegger era 

inesperado” e não deixa de lhe apontar o destaque que este provoca quando 

comparado a Husserl: 

 
Husserl me parecia menos convincente porque me parecia menos 
inesperado; é paradoxal ou infantil. Tudo parecia inesperado em Heidegger, 
as maravilhas de sua análise sobre a afetividade, os novos acessos ao 
cotidiano, a diferença entre o ser e o sendo, a famosa diferença ontológica 
(LÉVINAS, 2007, p. 65). 

 
E por que tal impacto do pensamento heideggeriano em Lévinas? Primeiro, há 

que se reconhecer o lugar de Heidegger na história da filosofia. Lévinas reconhece 

que, ao ler Heidegger, particularmente Ser e Tempo, “soube imediatamente que se 

tratava de um dos grandes filósofos da história, como Platão, como Kant, como 

Hegel, como Bergson” (LÉVINAS, 2007, p. 64). Depois, há uma dimensão do 

pensamento heideggeriano que parece permanecer em Lévinas, mesmo depois de 

sua crítica para com a ontologia e da decepção evidente deste com a ligação entre 

Heidegger e o hitlerismo. Decepção esta, sempre presente em suas descrições, 

como quando relata que sentiu raiva de si mesmo, durante os anos hitlerianos, de 

ter preferido Heidegger a Cassirer na ocasião de um debate que ocorrera em Davos 

no ano de 1929 (LÉVINAS, 2007, p. 66-68). 

Segundo Haddock-Lobo (2006, p. 37), a atração provocada pela obra de 

Heidegger em Lévinas pode ser compreendida quando se tem em conta que, em 

Heidegger, o ser que se revela ao Dasein não lhe aparece sob a forma teórica, a ser 

contemplada. 
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Essa epifania dá-se no chamado drama da existência, numa inquietação 
que o Dasein experimenta em sua própria existência, da vida humana, do 
mundo. [...] a mundanidade do mundo, o Dasein cotidiano e a vida dos 
afetos abririam espaço às posteriores interpretações levinasianas da 
relação com o outro (HADDOCK-LOBO, 2006, p. 37, grifo do autor). 

 
Pode-se arriscar a descrever essa atração do pensamento de Heidegger sobre 

Lévinas nos termos da encarnação do problema do ser num “drama pessoal”, vivo e 

pulsante, não teorético, mas páthos. Tal “encarnação” parece ser ainda mais 

aprofundada ou radicalizada, em Lévinas, em sua análise do corpo. 

Pelizzoli (2002), já na intenção de apontar um crescente distanciamento de 

Lévinas para com Heidegger, percebe uma radicalização levinasiana nessa 

dimensão da encarnação do problema humano. Acontece que, enquanto que em 

Heidegger o antropológico, ou a subjetividade, tornam-se uma “modalidade do ser”, 

num “pano de fundo abarcante e totalizante” (PELIZZOLI, 2002, p. 45), em Lévinas a 

subjetividade é uma maneira de ser que sinaliza a “resistência à totalidade”. Isso ele 

deixa claro em toda a segunda parte da sua obra Totalidade e Infinito, parte a qual 

consagra a análise “das relações que se produzem dentro do Mesmo” (LÉVINAS, 

2008, p. 100). 

Tal encarnação da análise levinasiana pode ser ainda melhor compreendida 

quando se tem em conta o lugar do “corpo” em sua descrição. 

 
Se Husserl funda todo vivido na representação, Lévinas resgata o valor do 
corpo como fundante, ponto de partida, base pela qual a consciência vem 
ao mundo. Em oposição ao intelectualismo de Husserl, e tentando 
descaracterizar o psiquismo como saber hipotecado ao ser [como em 
Heidegger], Lévinas descreve uma “intencionalidade transitiva da 
encarnação”, que excluiria a possibilidade do “eu puro por trás do 
movimento do corpo” (PELIZZOLI, 2002, p. 85). 

 
É nesse contexto que se pode falar da “concretude da „antropologia‟ 

levinasiana em contraposição à modalidade intelectualista do ego puro e do 

idealismo. Em Lévinas, ressalta-se a vida humana em seu materialismo primeiro” 

(PELIZZOLI, 2002, p. 81). Percebe-se, ainda nesse contexto, que talvez se possa 

fazer um reparo acerca daquela dimensão meio mítica na qual se fez a 

apresentação da cena primordial da moralidade, quando se trouxe ao texto o 

pensamento baumaniano. Seria possível uma melhor “encarnação” daquele “impulso 

moral”, melhor seria chamá-lo aqui de apelo, inafastável do Outro para comigo? 

Seria possível desenhar, no drama da existência, aquele apelo ou ao menos o 

vestígio dele? É o que se supõe. Supõe-se que, pelo menos em termos do contexto 
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no qual se desenvolve o pensamento propriamente levinasiano, o caráter mítico no 

qual se apresentou a cena primordial da moralidade, em Bauman (1997), possa ser 

repensado ou reproposto em termos muito mais “mundanos”, encarnados. 

Não é à toa que Lévinas propõe situações da existência cotidiana, muitas 

vezes corriqueiras e aparentemente banais, como sinalizadoras do vestígio do apelo 

moral inescusável face ao Outro. A precedência do Outro e a assimetria da relação 

mim – Outro, não poderia ser percebida, ainda que em vestígio, no corriqueiro “bom 

dia”, “por favor, o senhor primeiro”; “às suas ordens”, “tantas fórmulas 

aparentemente anódinas, empregadas centenas de vezes por dia sem assombro, e 

que traduzem uma preocupação com outrem, uma preocupação ética”? (LÉVINAS, 

2007, p. 43) É isso que propõe Lévinas. Nele, a linguagem cotidiana sinaliza o 

vestígio da alteridade. 

É preciso dizer, mesmo que de passagem, que essa atenção ao cotidiano por 

parte de Lévinas, expressa também nas considerações sobre a insônia ou a fadiga, 

por exemplo, é também parte da percepção inicial de que os discursos informativos 

do cotidiano, voltados ao campo do trabalho, são estranhos a essa linguagem da 

alteridade, também cotidiana. Talvez se possa dizer que o discurso da gestão moral 

de si é um discurso estranho ao do “bom dia”, “o senhor primeiro”. 

É na sequência desta análise da encarnação da descrição levinasiana e, 

sobretudo, nas suas considerações da subjetividade não abarcada pela questão do 

ser, mas como sinal de ruptura na ordem do ser, que se pretende avançar. A 

discussão da subjetividade aponta para uma possibilidade de fundamentação da 

crítica em Lévinas e aproxima a discussão do campo do psíquico ao qual se vincula 

esta pesquisa. 

 

3.1.3 A subjetividade como separação 

 

Do exposto até aqui se pode perceber pelo menos dois pontos em que foram 

feitas sinalizações acerca da descrição levinasiana da subjetividade. Seja tomando 

as ligações de Lévinas com a fenomenologia, na direção de uma redução ética, ou 

tomando sua herança parricida em relação a Heidegger, percebeu-se, em primeiro 

lugar, uma subjetividade passiva de uma exterioridade não abarcável pela 

consciência intencional e, desta forma, para uma demanda de reconhecimento para 

com o Outro que não faz sistema comigo, que não se pode efetivamente conhecer. 
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Neste ponto, a subjetividade é posta, sobretudo, como passividade, como 

atravessamento do Outro no Mesmo na forma de vestígio. Em segundo lugar, 

percebeu-se também uma subjetividade que não está dentro do jogo totalizante do 

ser, mas que aponta para a ruptura: subjetividade como “resistência à totalização”. 

Tal separação é sinalizada pelo corpo numa radicalização da “encarnação” do 

problema humano. 

É hora de seguir nessas duas trilhas abertas: subjetividade como passividade, 

e subjetividade como separação, começando pela última. 

 
Vemos pois que duas instâncias principais de ruptura da totalidade 
precisam ser conjugadas: o eu como Mesmo, na direção da separação – ou 
seja, que escapa ao círculo ontológico que referencia o Eu na totalização – 
e o eu receptivo e bondade tocado pelo infinito de outrem, abrindo o Desejo 
e a transcendência (PELIZZOLI, 2002, p. 74). 

 
Pode surpreender àqueles que conhecem Lévinas apenas por ser o pensador 

da “alteridade radical”, que a subjetividade seja posta como um “princípio de 

separação” e “egoísmo do eu”, marcado como psiquismo: “ser eu, ateu, feliz, criado 

– tudo isso são sinônimos” (LÉVINAS, 2008, p. 141). O psiquismo é ruptura, é 

resistência, é satisfação em si: “o papel original do psiquismo não consiste de facto 

em refletir apenas o ser. É já uma maneira de ser, a resistência à totalidade” 

(LÉVINAS, 2008, p. 41, grifo do autor). Há ainda um caminho a ser traçado a partir 

desta consideração do eu como separação, até aquela apontada nos seguintes 

termos: “comer, comprazer-se em comer, comprazer-se em si, é repugnante; mas a 

fome do outro é sagrada” (LÉVINAS, 2007, p. 82). Permaneça-se nesse primeiro 

momento do ateísmo originário do eu egoísta, no qual o comprazer-se em si, é um 

princípio de ruptura com a totalidade. 

Nesse contexto, a análise levinasiana do psiquismo aponta para uma 

separação não-relativa da subjetividade. O Outro só poder ser Outro “em relação a 

um termo cuja essência é permanecer no ponto de partida [...] ser o Mesmo, não 

relativa, mas absolutamente” (LÉVINAS, 2008, p. 22). 

Lévinas fala de um termo que se satisfaz nas suas necessidades: “vivemos de 

„boa sopa‟, de ar, de luz, de espetáculos, de trabalho, de ideias, de sono, etc” 

(LÉVINAS, 2008, p. 100). Mas, esse “viver de”, não aponta para um conteúdo do 

qual “dependa” a felicidade, não se trata de uma causa para a qual a felicidade seria 

o efeito: “os conteúdos de que vive a vida nem sempre lhe são indispensáveis para a 

manutenção dessa vida [...] Ou, pelo menos, não são vividos como tais” (LÉVINAS, 
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2008, p. 101). Lévinas está a falar que a própria necessidade é sentida como gozo 

ou fruição pela possibilidade de satisfação. Os “alimentos da vida” estão à 

disposição do eu, ou pelo menos são uma “possibilidade” ao eu e, como tais, 

felicidade na necessidade. O eu se compraz no egoísmo de suas necessidades. 

Mais uma vez se vê uma reviravolta nas considerações levinasianas em torno 

da temática da intencionalidade. Como já se disse, a intencionalidade em Lévinas 

assume um caráter muito mais “corporal”, muito menos racional e teorético do que 

na proposta husserliana. A consciência intencional aqui é “prazer”, prazer da vida, 

prazer de um ser que se satisfaz nas suas necessidades, porque capaz de “morder 

o mundo” e, pela transmutação do outro em mesmo, fruir a vida. “Vivemos na 

consciência da consciência, mas esta consciência da consciência não é reflexão. 

Não é saber, mas prazer e, como diremos em seguida, o próprio egoísmo da vida” 

(LÉVINAS, 2008, p. 102). 

A todo o momento se está a descrever que a vida que vivemos é vivida a partir 

de uma “separação” não-relativa, que mais a frente será posta em outros termos, 

mas que se fique com esta por enquanto. “Aquilo de que vivemos não nos escraviza, 

antes é objeto de nossa fruição” (LÉVINAS, 2008, p. 105). Dado que não há 

escravização para com a exterioridade, dado que o eu se compraz em suas 

necessidades pela possibilidade de satisfação, se pode afirmar que a subjetividade é 

princípio de separação, é ruptura. 

É também nesse contexto que se pode afirmar o ateísmo originário do eu 

enquanto separação. Lévinas fala de um ateísmo do eu sem entrar em contenda 

com Deus. Aliás, para ele, tal ateísmo originário, mais um símbolo da “separação”, é 

sinal de glória para o criador: 

 
Vive-se fora de Deus, em si mesmo, cada qual é ele próprio, egoísmo. A 
alma – a dimensão do psíquico -, realização da separação, é naturalmente 
ateia. Por ateísmo, entendemos assim uma posição anterior tanto à 
negação como à afirmação do divino, a ruptura da participação a partir da 
qual o eu se apresenta como o mesmo e como eu. 
É certamente uma grande glória para o criador ter posto em pé um ser 
capaz de ateísmo (LÉVINAS, 2008, p. 46). 

 
A dimensão da fruição, do egoísmo, da necessidade em que se compraz é, 

sobretudo, a dimensão da separação. Lévinas está a falar de um termo que é 

“solidão por excelência. O segredo do eu garante a discrição da totalidade” 

(LÉVINAS, 2008, p. 109). Vê-se a distância que ele assume aqui para com o 
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pessimismo que, via de regra, caracterizou alguns pensadores existencialistas. Em 

Lévinas, se pode desesperar da vida porque ela é naturalmente felicidade: 

“desesperar da vida só tem sentido porque a vida é, originalmente, felicidade. O 

sofrimento é uma falta da felicidade e não é exacto dizer que a felicidade é uma 

ausência de sofrimento” (LÉVINAS, 2008, p. 105-106). 

Esta ordem da separação, do eu egoísta que se satisfaz nas necessidades, 

como se disse, visa romper com o sentido de totalidade e sistema que animou toda 

a filosofia desde os gregos. É assim que Pivatto (2009, p. 84) afirma que “Lévinas 

não titubeia em pôr em xeque toda a cultura ocidental, melhor, toda a herança da 

tradição grega, inclusive suas bases milenares sobre as quais se edificaram os 

ideais do ser, do poder e do saber”. Pela subjetividade enquanto separação, Lévinas 

aponta um rompimento não passível de ser abarcado pela ordem da totalidade e do 

ser. 

Está-se a falar na necessidade na qual se compraz o eu egoísta, separado, 

bem diferente da ordem do Desejo. É exatamente a entrada na ordem do Desejo 

que sinaliza o campo da “conjugação” levantada por Pelizzoli (2002, p. 74) entre o 

eu como Mesmo, na direção da separação, que foi apresentado acima, e o “eu 

receptivo e bondade tocado pelo infinito de outrem, abrindo o Desejo e a 

transcendência”. 

Antes de entrar nessa dimensão do Desejo, e na subjetividade caracterizada 

como passividade, cumpre evitar qualquer apropriação indevida da descrição 

levinasiana acerca da subjetividade como separação, por qualquer ideia de indivíduo 

livre e soberano, sujeito de sua vontade, tão afeto ao pensamento liberal e marcante 

na ideologia do Capital Humano. Nada seria mais estranho à Lévinas. É preciso 

afastar essa apropriação indevida, já que é essa ideia “atômica” do indivíduo que se 

relaciona diretamente com aquele processo de “psicologização política do trabalho” 

aventada a partir da obra de Eduardo Crespo. A subjetividade em Lévinas, ainda 

que princípio de separação e ruptura, não endossa o processo de psicologização 

pós-moderno e isso há de ficar ainda mais claro quando ela for posta como 

“passividade” irredutível face ao Outro. Esse primeiro momento da separação é um 

intervalo no qual se constitui a passividade. 

Pelizzoli (2002, p. 26), numa tentativa de contextualização do pensamento de 

Lévinas, o coloca no rol dos desconstrutores e pós-metafísicos e justifica sua 

posição pela “enormidade da crítica à identidade do sujeito autônomo e livre, em 
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vista de um ponto de partida heterônomo”. O próprio Lévinas tenta desconstruir a 

ideia do indivíduo livre e soberano em diversas passagens apontando para a 

fragilidade do conceito “homem”: 

 
A consciência de si, ela mesma, desintegra-se. A psicanálise atesta a 
instabilidade e o caráter falacioso da coincidência consigo no cogito [...] A 
coincidência consigo na consciência onde o ser é, desde Descartes, mostra-
se ao Outro (e, a seguir, ao próprio sujeito), como exercida ou trabalhada 
por pulsões, por influências, numa linguagem que compõe uma máscara 
chamada pessoa, a pessoa ou ninguém, a rigor, um personagem dotado de 
consistência puramente empírica (LÉVINAS, 2009, p. 71-72). 

 
Portanto, nada há que se associar entre a ideia do eu separado, princípio de 

ruptura com a totalidade, com qualquer antropologia do “eu livre”, “soberano” e 

“psicologizado” dos discursos do bom comportamento no trabalho. Na verdade, tal 

visão de ruptura só pode ser melhor compreendida, se se trouxer à discussão a 

outra dimensão da subjetividade. Se nesse primeiro momento, qualquer soberania e 

psicologização do eu pode ser rechaçada pela percepção da “máscara chamada 

pessoa”, mais ainda quando se tiver em conta a passividade absurda na qual o eu 

se encontra diante do apelo moral do Outro, inscrição de um traumatismo na 

subjetividade. Aí, o eu é completamente refém. 

 

3.1.4 A subjetividade como “Outro no Mesmo” ou, da subjetividade como 

passividade 

 

Como conjugar essa imagem do eu ateu, que se satisfaz em suas 

necessidades, enraizado no solo da fruição, com a do eu atravessado por um apelo 

moral inescusável face ao Outro, apresentado de relance em algumas partes do 

texto? Afinal, não foi o incômodo com aquilo que pareceu um aviltamento à 

alteridade, com finalidade de domínio e controle, que se viu presente nos discursos 

prescritivos do bom comportamento no trabalho e esteve na base de toda esta 

pesquisa? Não foi o desrespeito ao outro e sua “manipulação ideológica” que surgiu 

como primeira fonte de crítica a tais discursos? 

A tarefa de chegar à subjetividade enquanto passividade ética, não parece 

fácil. Primeiro, há de ficar claro que a “passagem” da subjetividade enquanto 

separação para a subjetividade enquanto passividade não é uma “passagem 

necessária” em termos ontológicos. Não se vai a uma paragem obrigatória como se 
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houvesse, pelo caminho do eu separado, entrado numa estrada sem volta que 

desembocaria necessariamente no encontro face ao Outro e a seu apelo moral. Não 

se trata de um caminho crescente na interioridade profunda do eu que vai 

desembocar necessariamente no encontro face ao Outro. 

Além da discussão acerca dessa “desnecessidade ontológica” da passagem à 

passividade que se pretende enfrentar, há que se discutir também acerca do Desejo 

que irrompe no ser naturalmente cumulado do egoísmo, pela ideia do Infinito. Nesse 

segundo contexto, se percebe que, somente pela separação, no primeiro momento 

não-relativa do eu, é que se pode gerar o traumatismo do Desejo metafísico. A 

“necessidade luxuosa” do Outro, como o afirma Lévinas (LÉVINAS, 2007, p. 94), 

irrompe no seio do Eu separado a partir de fora. O “eu separado” é sua condição de 

possibilidade, não uma condição determinante. 

Tomando então o primeiro aspecto da “passagem desnecessária” da 

perspectiva da separação para a perspectiva da passividade, se pode dizer que 

 
o ateísmo e separação em jogo é tão grande que pode até interditar ou 
“fazer esquecer” a ideia do Infinito e a ética; são os riscos em especial do 
paganismo, do mergulho completo no gozo do elemento e da vida mítica, na 
necessidade “que se ama” e pode não transcender jamais (PELIZZOLI, 
2002, p. 77, grifo do autor). 

 
É preciso ficar claro que o Desejo, característico da subjetividade enquanto 

passividade, não se faz “necessidade”, ou natureza. Assim o afirma Lévinas: “nada 

nesta passividade da posse pelo Bem [...] se torna tendência natural. A relação com 

o Outro não se converte em Natureza. [...] A passividade em que o Bem é não se faz 

eros” (LÉVINAS, 2009, p. 86, grifo do autor). Portanto, não se trata de uma 

passagem necessária, se a necessidade for entendida como um imperativo. O “eu 

separado”, em termos ontológicos, pode permanecer na fruição egoísta, surdo ao 

apelo moral face ao Outro. 

Lévinas repropõe a separação em termos sutilmente diferentes dos 

anteriormente expostos: “sem dúvida, no seu isolamento, na separação 

aparentemente absoluta que é o psiquismo e na liberdade soberana da 

representação, o Eu (Moi) não conhece nada aquém de sua liberdade ou fora da 

necessidade” (LÉVINAS, 2009, p. 79, grifo próprio). 

O acento que se quer dar é que, neste ponto, se está a falar não mais na 

“separação” absoluta da fruição, mas numa separação “aparentemente absoluta”. E 

não há qualquer contraposição. No âmbito ontológico da necessidade, se está na 
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separação absoluta da fruição. O Desejo é de outra ordem, ou anterior à ordem, 

âmbito da Ética que antecede a Ontologia, não se faz natureza, não se faz eros, 

abre um caminho sem retorno à própria casa. Lévinas trata aqui de uma abertura 

que não brota do interior do Mesmo, melhor seria chamá-la traumatismo. O 

traumatismo vem de fora e não se deixa capturar pelo mesmo, provoca Desejo: “o 

modo de abertura e traumatismo do Infinito é despertado por outrem, pela visitação 

ou revelação desde sua expressão própria; o que ela abre é o Desejo metafísico, do 

outro separado, absolutamente outro” (PELIZZOLI, 2002, p. 65, grifo do autor). 

Em nenhum momento a abertura ou o traumatismo do Outro no Mesmo se faz 

necessidade, se faz natureza, talvez se possa falar em termos de “vestígios” 

indeléveis do Outro no Mesmo. Pode-se retomar aqui aquela consideração da 

fraqueza, do que Bauman (1997) chama de “impulso moral”, no seio da sociedade, 

quando do surgimento do terceiro. Aquela fraqueza referida anteriormente, o é 

exatamente por esta característica da subjetividade enquanto passividade que não 

se faz natureza, não se faz necessidade. Portanto, é aqui que se sustenta a tese 

baumaniana da fraqueza do impulso moral na vida em sociedade, fraqueza que o 

leva a uma defesa de normas sociais que de alguma forma deem conta desta 

“natural” impotência social do que chama de impulso moral. 

Mas é também esta característica da passividade, de não se fazer natureza, 

que desautoriza o uso do termo “impulso”, como o fez Bauman (1997). Não se trata 

de nenhum “impulso” moral o que propõe Lévinas, aliás, pode-se dizer que o apelo 

moral face ao Outro, característico da subjetividade enquanto passividade, nunca se 

faz “impulso”, nunca se faz “tendência natural”. 

Certamente, nesse contexto, não se pode deixar de fazer referência à ideia do 

Infinito. Para Lévinas (apud Pelizzoli, p. 63), 

 
a ideia do Infinito é, assim, a única que aborda o que se ignora. Ela foi posta 
em nós. Ela não é uma reminiscência. Eis a experiência no sentido radical 
desse termo: uma relação com o exterior, com o Outro, sem que essa 
exterioridade se possa integrar ao Mesmo. 

 
Pela ideia do Infinito o sujeito se vê confrontado com “o que não consegue 

pensar como adequação” (PELIZZOLI, 2002, p. 62). É esse excesso inassimilável da 

Alteridade que desperta o Desejo metafísico. Fazer-se necessidade seria romper 

com a exterioridade e alteridade característica do despertar do Desejo. Fazer-se 

necessidade seria entrar na ordem do Mesmo, e na possibilidade de assimilação do 



88 
 

outro que o caracteriza, como ser da separação, na fruição da possibilidade. Tirania 

da totalidade. 

Portanto, é nesta desnecessidade da paragem outra da subjetividade, que 

brota o traumatismo da subjetividade na forma de Desejo, que vem como excesso 

em um ser naturalmente cumulado. O Desejo, ao contrário da necessidade, não se 

faz satisfação com a transmutação do outro em mesmo. Não se pode, no Desejo, 

“morder o mundo” e dele se satisfazer. 

 
O desejo metafísico não aspira ao retorno, porque é desejo de uma terra 
onde de modo nenhum nascemos. De uma terra estranha a toda natureza, 
que não foi nossa pátria e para onde nunca iremos. O desejo metafísico não 
assenta em nenhum parentesco prévio; é desejo que não poderemos 
satisfazer [...] O desejo metafísico tem uma outra intenção – deseja o que 
está para além de tudo o que pode simplesmente completá-lo. É como a 
bondade – o Desejado não o cumula, antes lhe abre o apetite (LÉVINAS, 
2008, p. 20). 

 
É nesta trilha do Desejo que se vislumbra a subjetividade enquanto 

passividade, atravessamento do Outro no mesmo, onde o mesmo se faz refém do 

apelo moral. Eis a conjugação possível entre o eu separado, satisfeito em suas 

necessidades, e o eu atravessado pelo Outro como Desejo que não se satisfaz, o eu 

“nunca satisfeito” de ter feito o Bem que poderia. Pode-se voltar, mais uma vez, 

àquela angústia moral do encontro da paridade apresentada por Bauman (1997), por 

um caminho bem mais “encarnado” do que aquele da cena mítica do encontro moral. 

É no seio do eu satisfeito em suas necessidades que o Desejo metafísico se torna 

“possibilidade mundana” e atravessamento do eu. 

Portanto, não se passa da fruição da necessidade ao Desejo como se passa da 

satisfação das necessidades básicas para as necessidades outras, como proposto 

na célebre pirâmide das necessidades de Abraham Maslow. Não é preciso um “isto” 

depois de satisfazer “aquilo”, até porque no campo do Desejo não há satisfação. Tal 

“passagem” é sempre obra ética. Não se passa do “eu separado”, posto acima como 

“naturalmente ateu”, ao eu refém do Outro na passividade ética, numa sequência 

temporal. Nem se quer promover uma inversão, no sentido de pôr a “subjetividade 

enquanto passividade” antes da “passividade enquanto separação”- uma simples 

alteração na cronologia dos “eventos”. 

É preciso, nesse sentido, “desnaturalizar” o eu “naturalmente” ateu, não em 

vista também de um eu “circunstanciado” à moda de algum construcionismo social, 

mas em vista de um eu pré-natural que está “aquém” do antes e do depois da 
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temporalidade ontológica. É nesse sentido que se pode romper a ordem do ser, que 

é também a ordem da sincronia, para propor a ordem não-sincrônica do Outro. O 

Outro chega “antes” do tempo. O eu natural, ou original, ou primeiro, precisa ceder a 

uma subjetividade “pré-original”, aquém do antes e do depois. 

Tal subjetividade enquanto passividade ética e atravessamento do Outro no 

Mesmo, no campo da Ontologia, foi descrita algumas vezes como vestígio, nunca 

como reminiscência ou recordação. A consciência intencional não “se recorda” do 

traumatismo provocado pelo Desejo metafísico, como já se disse, ele não se faz 

natureza. Entretanto, como poderia haver relação com um termo absolutamente 

estranho, como se achegar ao Outro do qual não se recorda? Por que a passagem 

para a subjetividade enquanto passividade é intuída e se torna “possibilidade” 

mundana, como se disse? 

Lévinas tem uma página belíssima na qual tenta sinalizar para tal traumatismo 

da passividade, partindo da realidade cotidiana do sono e da vigília, a fim de apontar 

o vestígio da Alteridade no Mesmo, que não se faz recordação: 

 
Que pode significar a exterioridade lacerando o seio do íntimo, a “alma na 
alma”, a alteridade, lá onde tudo é coincidência consigo ou reencontros 
consigo, irrealidade no coração do vivido? Que pode significar essa 
exterioridade que não seria êxtase intencional? Uma retro-cendência: o que 
se identifica na imanência e aí se recobre, se desprende de si ou se 
desembriaga, como no instante em que o sono cede, e onde no despertar o 
imediato vivido se esvaece em sonho que aconteceu e apenas se lembra. A 
transcendência na imanência, a estranha estrutura (ou a profundidade) do 
psíquico como alma na alma, é o despertar que sempre recomeça na vigília 
mesma [...] No despertar, entre o Mesmo e o Outro aparece uma relação 
irredutível à adversidade e à conciliação, à alienação e à assimilação. Aqui 
o Outro, em vez de alienar a unicidade do Mesmo por ele inquietada e 
mantida, apenas o chama do mais profundo dele mesmo ao mais profundo 
que ele próprio, lá onde nada nem ninguém pode substituí-lo. Seria já a 
responsabilidade por outrem? (LÉVINAS, 2008, p. 44). 

 
A tentativa de atravessar o Dizer no dito, ou a Transcendência na imanência, o 

Outro no mesmo, sem que o segundo termo elimine a alteridade do primeiro, feita 

por Lévinas acima, ainda que longa, é surpreendente. Aí talvez se encontre uma das 

maiores dificuldades de trazer o pensamento levinasiano à baila. E ele o faz a partir 

de uma situação extremamente cotidiana, qual seja a do despertar, onde a vigília 

rompe com o sono do qual se passa a ter apenas o vestígio em forma de recordação 

se esvaindo, que não se deixa sequer capturar como recordação: atravessamento 

do Outro no Mesmo, não no “mais profundo” do eu, mas no mais profundo que “o 

próprio eu”: 
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“a ideia do infinito não parte, pois, de Mim, nem de uma necessidade do Eu 
[...] O Desejo é uma aspiração animada pelo Desejável; nasce a partir do 
seu “objecto”, é revelação. Em contrapartida, a necessidade é um vazio da 
Alma, parte do sujeito” (LÉVINAS, 2008, p. 50). 

 
Eis a subjetividade enquanto passividade ética que não se faz necessidade, 

nem natureza, nem mesmo recordação. A subjetividade que não se esgota na 

intencionalidade porque é ruptura, é traumatismo, é Desejo metafísico que não se 

sacia, porque aponta para um termo inassimilável que demanda reconhecimento. 

Lévinas aponta assim para a Ética que antecede a Ontologia, para a 

responsabilidade que não conhece ainda o livre ou não livre, porque o determinado 

não se recorda “do presente em que o determinante o determinou e foi seu 

contemporâneo” (LÉVINAS, 2009, p. 82). Eleição pelo Bem, na qual a 

susceptibilidade do sujeito o faz “responsabilidade antes de ser intencionalidade” 

(LÉVINAS, 2009, p. 81). A face do Outro demanda uma relação sem relação, um 

reconhecimento da impotência do Mesmo pela ruptura do sistema totalizante. 

 

3.2 A dupla injustiça do discurso da mesmidade 

 

Depois do reconhecimento da abertura pela Alteridade, caminho sem volta para 

o Outro, depois da tentativa de atravessar o Dizer no dito do texto acadêmico, ainda 

que num relance, depois de trilhar esse caminho que talvez pareça vir de um “outro 

lugar”, diferente da tonalidade assumida pela pesquisa até o segundo capítulo, é 

momento de retomar a crítica, e perceber se, a partir dos termos propostos pela 

subjetividade transida pelo Outro, há uma formulação possível a esta crítica. É 

ocasião de tomar a sério algumas dificuldades que se apresentam quanto à própria 

possibilidade de formulação da crítica. Uma discussão acerca da linguagem no 

pensamento de Lévinas talvez possibilite encontrar um caminho para isso. 

É momento também de dar contornos finais, caso isso seja possível, ao 

movimento inicial de crítica aos discursos que se chamou de “discursos prescritivos 

do bom comportamento no trabalho”. É preciso acrescentar que, desde o início do 

texto, esse discurso foi abordado sob outra formulação que vem sendo apresentada 

como semelhante, senão como sinônima, desta primeira. Em várias ocasiões, o 

“discurso prescritivo do bom comportamento no trabalho” foi tomado também como 

“discurso da gestão moral de si”. 
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Logo no início se percebeu que a proposta do discurso do bom comportamento 

no trabalho era atravessada de ponta a ponta por uma “gestão moral de si”, uma 

autogestão. Nesta segunda formulação, parece haver outra dimensão passível de se 

submeter ao crivo ético de Lévinas, que não se confunde com a primeira. Ou seja, 

além de representar uma tentativa de controle e de domínio, quando se tem em vista 

o par autor-leitor da literatura informativa, o discurso impunha uma autogestão, um 

movimento centrípeto do trabalhador para consigo mesmo, uma inflexão do eu sobre 

si. Tal movimento parece estar em choque com o movimento excêntrico, em direção 

ao outro, como se apresenta na proposta ética levinasiana de uma subjetividade 

transida pela alteridade. 

Portanto, se pode dizer que o discurso pareceu duplamente injusto. Injusto 

porque, ao se visar o emissor e o leitor do texto informativo, percebe-se uma 

tentativa de pedagogização do outro de forma, mais ou menos dissimulada, e 

também injusto porque propõe um encurvamento do eu sobre si. Duplo fechamento 

à alteridade: fechamento próprio ao “emissor” do discurso que não aborda o “outro - 

trabalhador” de frente, mas de viés, introduzindo pedagogia ao discurso, e 

fechamento do trabalhador encurvado sobre si mesmo, não aberto às demandas dos 

demais trabalhadores diante dos quais perceberia seus outros. É ocasião de analisar 

a justeza dessa formulação. 

 

3.2.1 A (im)possibilidade da crítica ética 

 

Na primeira formulação, a do “discurso prescritivo do bom comportamento no 

trabalho”, a própria linguagem, parece violentar uma dimensão que lhe é essencial, 

como proposta por Lévinas, de relação com a alteridade, já de pronto, resposta ao 

Outro. Parece não haver que se falar sequer no “conteúdo” de tais discursos, pois 

sua própria “formulação” soa injusta. Foi assim que se apresentou o texto do Diário 

do Nordeste, quando se questionou a formulação de regras de comunicação no 

trabalho que descia a pormenores aparentemente insignificantes. 

A questão que se apresenta é: a própria formulação de regras de comunicação 

internas ao trabalho é “injusta”? Ou, haveria alguma possibilidade de defesa de uma 

normatividade qualquer, ainda que diferente da encontrada em tais discursos, 

tomando como paradigma a ética levinasiana? Em outros termos: o agenciamento 

moral das “agências comerciais”, conforme proposição de Bauman (2011), que 
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ocupa um “espaço público” de normatização, deveria ser substituído por uma “moral 

melhor”? 

Essa questão acerca da normatividade não parece de fácil solução, e isto ficou 

claro quando Bauman (1997) apresentou a dificuldade levinasiana de trazer o apelo 

moral inescusável do Outro na relação face-a-face para o contexto da sociedade, 

quando do aparecimento do terceiro. Como pensar numa ausência de normatividade 

face à insuficiência do apelo moral na sociedade? Aqui reside o problema da 

articulação de uma crítica à normatividade em sentido amplo. 

Essa “insuficiência” também ficou clara no próprio Lévinas, quando por 

reiteradas vezes, se disse que em nenhum momento a subjetividade caracterizada 

como passividade, como atravessamento do Outro no mesmo, se faz natureza. Ora, 

não se fazer natureza, não se fazer eros, não se fazer necessidade, é também a 

constatação de uma “fraqueza”. É um traumatismo que aponta para um aquém que 

se pode facilmente ignorar no gozo da fruição. E talvez seja nesse “intervalo” 

ontológico da separação egoísta do eu “ateu” que a psicologização encontre sua 

“força”. Como Lévinas afirmou, o mim “para o Outro” é uma necessidade luxuosa, 

não básica: “que consideremos o outro como um inimigo pode acontecer e acontece 

com muita frequência! Eu só falei de santidade como uma possibilidade” (LÉVINAS, 

2007, p. 94). 

Diante do exposto, como então falar em uma alternativa anárquica, que, antes 

de analisar o conteúdo do discurso do bom comportamento no trabalho já lhe 

condena a formulação? Reconhecendo a impossibilidade da crítica em sentido 

amplo à normatividade, dada a insuficiência do apelo moral, dado o fato de que a 

passividade não se faz natureza, restaria então a possibilidade de uma crítica ao 

“conteúdo” de tais prescrições. Ou seja, não se pode criticar a normatividade dos 

discursos de per si, mas se pode dizer que a imposição da “autogestão” é injusta. 

Antes de se chegar efetivamente aí, há que se apontar de imediato outra dificuldade. 

À primeira vista, não parece possível articular uma moral consignada qualquer - 

tomando-se o texto levinasiano - a partir de onde se poderia emitir um “juízo de 

valor” acerca do conteúdo de tais discursos. Explica-se melhor: a proposta de 

Lévinas não é a proposta de uma nova moral. A princípio, não parece ser possível 

construir um “mandamento” a partir do texto levinasiano. Assim, se não é possível 

estabelecer um código ético ou um campo axiológico objetivo, a partir de Lévinas, 

como levantar a voz para recriminar o conteúdo do discurso da gestão moral de si? 
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Qual lei lhe apontaria a infração? Que norma ele estaria infringindo? Qual seria o 

seu pecado? 

Já se apontou a possibilidade de uma crítica a esse discurso que lhe denuncia 

a distância da “vida real” no interior das empresas a partir da obra de Bernardo 

(2006). O discurso da autonomia é eivado de autoritarismo, a participação é 

obrigatória, etc. Mas, além de dizer que tal discurso é “mentiroso”, é “enganador”, 

fazendo uma crítica a partir dos mesmos “valores” que ele propõe, o que mais se 

pode acrescentar? E dizer-lhe de seu embuste é já lhe fazer uma crítica ética? 

A fim de agudizar ainda mais essa problematização, ainda que se tenha 

apontado a impossibilidade da alternativa anárquica, é exatamente nos termos de 

uma obediência “an-árquica” que Lévinas apresenta a ideia da subjetividade 

enquanto passividade. Ele fala em uma “obediência” anterior à recepção, e, se pode 

acrescentar, à formulação de ordens. 

 
É a partir de uma passividade radical da subjetividade que foi alcançada a 
noção de uma “responsabilidade ultrapassando a liberdade” (conquanto só 
a liberdade deveria poder justificar e limitar as necessidades), de uma 
obediência anterior à recepção de ordens; a partir desta situação anárquica 
da responsabilidade, a análise – por abuso de linguagem, sem dúvida – 
nomeou o Bem (LÉVINAS, 2009, p. 83). 

 
Lévinas não está ocupado em elaborar ou defender uma moral consignada em 

termos mais ou menos normativos. Pode-se dizer que a ética levinasiana é a 

constatação de uma afecção do Outro no Mesmo an-árquica, não preenchida por 

qualquer conteúdo normativo-moral. E isto pode ser visto em duas perspectivas. A 

primeira deporia contra a normatização característica dos discursos prescritivos do 

bom comportamento no trabalho, na medida em que estes discursos se põem a 

elaborar uma normatividade que estaria “contra” a proposta “anárquica” da ética de 

Lévinas. Entretanto, já se viu que tal proposta não se sustenta, dada a insuficiência 

do apelo moral na vida em sociedade, ao fato de que a passividade não se faz 

natureza. Primeira impossibilidade à crítica. 

Retorna-se aos conteúdos do discurso. Entretanto, vem a segunda perspectiva 

decorrente do âmbito anárquico exposto acima. Esta “anarquia” deporia a favor de 

tais discursos, na medida em que, desarmaria a crítica, tendo em vista a 

impossibilidade de um ponto de apoio moral qualquer, a partir do qual se pudesse 

elaborar um juízo de valor. Como denunciar-lhe a injustiça sem lei? Como falar de 

transgressão sem ter o que transgredir, sem ter parâmetro para “medir”, para 
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“julgar”? Como que voltando ao princípio, parece não haver qualquer alternativa de 

elaboração de uma crítica ética, de base levinasiana, a tais discursos, seja da 

perspectiva da normatividade em si, seja da perspectiva do conteúdo. Ou, em outros 

termos, sejam os “discursos prescritivos do bom comportamento”, sejam os 

“discursos da gestão moral de si”. 

Entretanto, as duas perspectivas decorrentes da “proposta anárquica 

levinasiana”, apresentadas acima, ignoram as dimensões nas quais se desenvolve 

um pensamento efetivamente moral, dimensão da Ontologia, e, por outro lado, a 

dimensão do pensamento levinasiano: Ética que antecede a Ontologia. Pode-se 

dizer que Ética e moral não estão no mesmo plano. 

A anarquia apresentada acima, não se trata de uma anarquia ontológica como 

se fosse uma proposta de Lévinas para uma sociedade sem leis e sem regras. A 

anarquia aponta para, da mesma forma que a subjetividade enquanto passividade, 

um “antes do ser” imemorial, e irrecuperável pela reminiscência: “é vestígio de um 

passado que se recusa ao presente e à representação, vestígio de um passado 

imemorial” (LÉVINAS, 2009, p. 84). A anarquia está no campo da Ética, a moral no 

campo da Ontologia: “a subjetividade do em-si é assim como uma obediência a uma 

ordem que se realiza antes que a ordem se faça ouvir, a anarquia mesma”. 

Dito isto, as primeiras dificuldades postas podem ceder espaço para outra 

dificuldade, que talvez seja a dificuldade central que responde ao problema das duas 

primeiras: retirar a Ética levinasiana do seu espaço específico e a introduzir no plano 

do ser, no plano da ontologia. Ou seja, se for possível desenvolver - no terreno da 

Ontologia - a Ética levinasiana, a formulação da crítica seria possível, mas isso não 

seria traí-lo? Não se vê outra possibilidade de articular uma crítica ética aos 

discursos do bom comportamento ou da autogestão, sem vislumbrar tal 

possibilidade de traição. Ousando isso, e somente por este caminho, é que seria 

possível tentar vislumbrar um “mandamento” ético no texto levinasiano e é possível 

seguir essa intuição com Ricoeur (2008) que, na trilha do pensamento levinasiano, 

tentou formular, no nível da ontologia, um “mandamento moral”. 

Aqui é ocasião de pôr em questão também a dimensão da linguagem. É 

exatamente por ela que se quer chegar à formulação desta “possível traição” a 

Lévinas que possibilitaria a articulação da crítica. Isso pode começar a se desenrolar 

no sentido de perceber se esta dificuldade de articular a crítica não tem que ver com 
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a própria dificuldade de consignar no dito aquilo que é do âmbito do Dizer, mais uma 

vez, uma conjugação possível entre Ontologia e Ética. 

Quanto à dificuldade levinasiana, Ricoeur (2008, p. 33) a reconhece, no texto 

Autrementqu’être ou au-delá de l’essence, e a formula nos seguintes termos: “como 

fazer coincidir o discurso exposto no Argumento em favor da irredutibilidade do Dizer 

ao dito com o discurso sobre a proximidade, a relação dissimétrica da 

responsabilidade e, coroando a obra, a substituição?” A questão central aqui é como 

pôr o Dizer no dito? Que seria a mesma dificuldade apontada acima, ou seja, como 

consignar num dito um mandamento ético a partir do Dizer da Ética levinasiana? A 

articulação da crítica se faz no dito do texto acadêmico. Como este dito acadêmico 

pode ser atravessado pelo Dizer até parece alcançável. Mas, como tomar o Dizer 

como base a partir da qual o dito se apoia a fim de acusar um discurso que se supõe 

manipulador? Em outras palavras, como articular a crítica? 

A impressão que se tem até aqui é a de que não há alternativa, é a de que “a 

ética desconectada da ontologia é sem linguagem direta, própria e apropriada” 

(RICOEUR, p, 39). É nesse contexto que Ricoeur (2008) apresenta o uso da 

hipérbole como figura de linguagem no texto levinasiano. O recurso a expressões 

hiperbólicas parece apontar essa dificuldade de trazer ao dito, o âmbito do Dizer, 

que não possui uma linguagem própria. 

É nesse fundo do que Ricoeur (2008) chama de “terrorismo verbal” que 

aparece o discurso da justiça ou do terceiro. E, aqui, possivelmente se encontra a 

única virada possível à articulação da crítica, e talvez, nem represente propriamente 

uma “traição” à Lévinas: “É preciso uma justiça entre os incomparáveis [...] uma 

comparação entre os incomparáveis e uma sinopse; posição conjunta e 

contemporaneidade; é preciso, portanto, uma tematização, pensamento, história, 

escrita” (LEVINAS apud RICOEUR, p. 41). 

A necessidade da “escrita”, do “texto”, da justiça, aponta para aquilo que 

Ricoeur (2008, p. 41) considera um “dito após o Dizer”. Mas surge a questão: de 

qual lugar há de surgir o dito? De mim ou do Outro? De mim, exclusivamente, 

quando da entrada em cena do terceiro. E quem é o terceiro? “O fato que o outro, 

meu próximo, também é terceiro em relação a um outro, próximo também ele, eis o 

nascimento do pensamento, da consciência e da justiça e da filosofia” (LÉVINAS 

apud RICOEUR, p. 44). 
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Aqui se abre uma cortina e se vislumbra claramente a possibilidade de 

consignar no dito uma crítica que se apoia no Dizer. É o outro (trabalhador), que é 

meu próximo, mas que também é outro em relação a outro, que também é meu 

próximo (autor dos textos informativos), que reclama o dito acadêmico e permite que 

o Dizer seja consignado no dito como crítica ética a lhe apontar a injustiça. A entrada 

em cena do terceiro retira necessariamente do âmbito da Ética, e põe o texto 

acadêmico no âmbito da justiça, é preciso analisar a relação que, com o terceiro, se 

torna relação entre iguais (autor e leitor do texto). Esta é a única possibilidade à 

crítica. 

 
Já apresentamos o suficiente para ousar formular claramente a hipótese 
que segue: a posição do terceiro, lugar de onde fala a justiça, é também o 
lugar de onde fala Lévinas, na medida em que seu Dizer se inscreve num 
Dito que é o livro que nós lemos. (RICOEUR, 2008, p. 46). 

 
Sem qualquer pretensão de proximidade intelectual se pode dizer também que 

este texto acadêmico, a exemplo do “livro” levinasiano, também é o dito, 

possibilitado pela entrada em cena do terceiro. Este texto assume o lugar de juiz 

entre iguais, lugar da justiça. Pode-se retomar aquela expressão baumaniana que 

afirmava que a justiça seria o macro-correspondente da Ética. No dito do texto se 

está a tentar a justiça para com o outro ignorado ou manipulado no texto dos 

discursos que prescrevem o bom comportamento no trabalho, no discurso da gestão 

moral de si. “Sim, há em Lévinas uma quase ontologia, que pode ser caracterizada 

como pós-ética” (RICOEUR, p. 49). 

A entrada em cena do terceiro não só me possibilita a crítica, mas se torna uma 

exigência inescusável. Possibilidade de comparação entre iguais a apontar, de 

forma um tanto quanto pretensiosa, a injustiça. A partir de Lévinas é possível 

perceber um dito depois do Dizer. 

 

3.2.2 A injustiça na perspectiva do discurso do bom comportamento no 

trabalho 

 

Além do que se disse acerca da linguagem é preciso acrescentar que, para 

Lévinas, a linguagem é a forma por excelência da relação metafísica. É nesta 

ruptura provocada pela afecção do Outro no Mesmo que surge a linguagem como 

possibilidade de relação ética: 
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O ser separado está satisfeito, é autônomo e no entanto, procura o outro 
numa procura que não é espicaçada pela falta da necessidade, nem pela 
recordação de um bem perdido; uma tal situação é a linguagem. [...] A 
linguagem que não toca o outro, ainda que tangencialmente, atinge o outro 
interpelando-o, ou dando-lhe ordens, ou obedecendo-lhe com toda a 
rectidão dessas relações (LÉVINAS, 2008, p. 50). 

 
Portanto, a linguagem é posta como a característica própria da relação 

metafísica, da relação com a alteridade. A linguagem é onde coincide o revelador 

com o revelado, no rosto, o Outro exige resposta. Mas essa não é a única 

possibilidade da linguagem, ainda que nunca lhe seja retirada. Lévinas fala mais à 

frente que “nem todo discurso é relação com a exterioridade” (LÉVINAS, 2008, p. 

59). E completa: “a retórica que não está ausente de nenhum discurso, e que o 

discurso filosófico procura ultrapassar, resiste ao discurso (ou traz-lhe: pedagogia, 

demagogia, psicagogia). Aborda o outro não de frente, mas de viés” (LÉVINAS, 

2011, p. 59). Não estaria esta última possibilidade da linguagem na raiz da crítica 

que se pretendeu desde o início do trabalho, na qual a linguagem faz às vezes de 

dominação e controle, domínio do Outro? 

Foi esta visão que se foi reforçando à medida que se trouxe ao texto o trabalho 

de Boltanski e Chiapello (2009), que analisou a evolução nas formas discursivas da 

literatura da gestão empresarial nas últimas décadas. Percebia-se que a injustiça 

desse discurso era também vista como a injustiça que acompanhou a evolução 

linguística da literatura voltada a executivos, vistos como os principais 

disseminadores do “espírito do capitalismo”. Essa primeira crítica de Boltanski e 

Chiapello (2009) foi estendida aos discursos do bom comportamento no trabalho 

através da análise da teoria do Capital Humano, pelo trabalho crítico de López-Ruiz 

(2004). Mais uma ocasião de reforçar o preconceito inicial de que os discursos 

tomados aqui como “pretextos” para uma análise mais ampla, eram injustos. 

Impunham – agora surge a segunda formulação apontada –, uma “autogestão” na 

qual o eu era erigido a um lugar de soberania absoluta e posto como único 

responsável por si. 

Também as análises de Bauman (1997, 1998, 2001, 2009, 2011), Crespo 

(2009), Crespo e Serrano (2011) e Crespo et al. (2009) foram postas na esteira 

desta crítica, e não houve qualquer ocasião em que se pudesse levantar uma 

suspeita acerca daquele preconceito inicial. Em todos os autores, parecia ecoar a 
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injustiça do discurso que propunha um controle moral do trabalhador a partir de uma 

perspectiva de “autogestão”. 

Acontece que, a partir de Lévinas, não há que se falar na injustiça na 

formulação de regras, como se viu. Percebeu-se a possibilidade e a necessidade de 

um dito que se seguisse ao Dizer, a necessidade de uma “quase ontologia” que se 

seguisse à ética. Onde estaria, pois, a injustiça de tal normatividade, onde estaria a 

retórica, a manha, a qual se referiu Lévinas? 

A formulação de regras responde à chegada em cena do terceiro. Não mais 

terreno da Ética em sentido estrito, mas terreno da justiça. Possibilidade de juízo 

pela entrada em cena do terceiro. A própria “possibilidade de julgar” o texto 

informativo, no qual se percebe o discurso prescritivo do bom comportamento, é a 

mesma possibilidade em que se localiza esse discurso. O juízo que se faz aqui, no 

texto acadêmico, está no mesmo campo de possibilidades do juízo que se faz lá, no 

discurso normativo. E lá se torna regra a determinar o que falar, dizer, ou sentir. 

Tanto o texto acadêmico quanto o texto informativo usam o mesmo álibi. Ambos, 

“ditos” que se propõem a estar no lugar da justiça. O discurso prescritivo do bom 

comportamento faz às vezes do dito que normatiza, que regula. Como estabelecer-

lhe a crítica? 

Apesar de usar o mesmo álibi, de estar no mesmo âmbito da justiça, entendida 

nos termos levinasianos, o discurso prescritivo do bom comportamento parece sofrer 

de um vazio: será que o dito que “está lá”, naquele discurso, se sucede ao Dizer da 

alteridade? Enraíza-se no solo da Ética, apelo moral inescusável face ao Outro? 

Onde está o Outro daquela prescrição? Essa é a questão. 

Não há que se criticar a normatividade em si. A normatividade é um reclamo da 

justiça e há de estar sempre buscando uma “justiça melhor”. 

 
Com efeito, tudo se modifica desde que se afirme o “Todo mundo”. O outro 
não é único aqui. [...] Primeira violência: contestação da unicidade. 
Violência, no entanto, induzida pelo para-com-o-outro inicial contestado pelo 
aparecimento do terceiro, do quarto, do quinto homem etc. – que são todos 
meus “outros”. Necessidade de uma partilha; de uma partilha precisamente 
justificada. Talvez nascimento mesmo de um ideal da objetividade e da 
ordem social (com suas desordens), nascimento das instituições e do 
Estado, de sua autoridade necessária às próprias instituições da justiça 
(LÉVINAS, 2007, p. 88). 

 
Mas toda essa normatividade necessária, que brota da “violência” provocada 

pela entrada em cena do terceiro, deveria encontrar seu solo primeiro no terreno do 
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encontro ético, passividade absoluta na qual o eu se faz refém do Outro, porque é 

nessa “responsabilidade direta e simples com respeito a outrem” que está “o 

fundamento e a exigência de toda justiça” (LÉVINAS, 2007, p. 94). É isso que se 

vislumbra no discurso do bom comportamento no trabalho? 

Aqui surgem as questões talvez mais significativas: a que Outro a 

normatividade do discurso prescritivo do bom comportamento no trabalho visa 

responder? Ou seja, se se comanda que não se pode falar do “incômodo” sofrido no 

trabalho, a quem ofenderia tal fala? Se se comanda que não se pode falar do tempo 

de aposentaria, quem é o ofendido com tal discurso? Onde está o Outro diante do 

qual o Eu precisaria calar? 

Poderia se objetar que no texto da Você SA, e nos discursos informativos de 

forma geral, quando se está a falar em regras de comunicação e conduta, visa-se 

sempre o outro. Não seria o chefe, “vítima” da bajulação eficiente, o “Outro” do 

trabalhador no texto da revista? Sob outras prescrições o trabalhador não estaria a 

responder ao cliente como seu “Outro”? Diga-se que não se trata apenas de 

considerar o outro, mas de permitir-lhe a exterioridade, de não ousar “capturá-lo” 

com manha, da mesma forma como se faz com os “alimentos” do mundo onde se 

transforma o outro-alimento no Eu pela fruição. A relação com o Outro é “para-o-

Outro”. 

Veja-se que no texto do Diário do Nordeste a referência é à comunicação com 

os colegas de trabalho. Em que medida tais falas ofenderiam aos colegas de 

trabalho? A normatividade do discurso do bom comportamento no trabalho - que só 

pode ser admitida enquanto discurso de justiça, terreno da entrada em cena do 

terceiro, em que se pode julgar e criar normas - não parece vislumbrar nenhum 

respeito à alteridade, não passa de manha, retórica, vazio de uma lei sem Outro. 

Tal fechamento à alteridade há de ficar mais claro na sequência, mas desde já 

se pode perceber que o discurso do bom comportamento no trabalho, propõe uma 

justiça sem alteridade, portanto uma justiça sem Ética. Para Lévinas a justiça é 

sempre insuficiente porque caminha atrás de uma Ética que nunca encontra uma 

finalidade; enraizada no solo do Desejo metafísico não se sacia na posse do 

desejado: “vivemos em uma sociedade em que seria preciso uma justiça ainda 

melhor” (LÉVINAS apud POIRIÉ, 2007, p. 89). 
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3.2.2 A injustiça na perspectiva da gestão moral de si 

 

O último ponto de vista que se quer lançar nessa crítica ética de base 

levinasiana, refere-se à segunda perspectiva na qual se apresentaram os discursos 

prescritivos que se está a analisar. Esta segunda perspectiva se refere mais ao que 

se pode chamar de movimento provocado por esses discursos. É aqui que se 

percebeu que o tipo de normatividade característica dos discursos (in)formativos do 

trabalhador na sociedade contemporânea, é o da “autogestão”, da autonomia, da 

fluidez, e, sobretudo, da inflexão do trabalhador sobre si e da gestão de sua própria 

subjetividade. 

E mais uma vez surge a pergunta: em que tais prescrições de encurvamento 

do trabalhador sobre si, numa tentativa de gerir sua subjetividade e “criar” um 

“sujeito-trabalhador” nos moldes prescritos pelos especialistas do mercado de 

trabalho, pode ser criticado como injusto? Onde estaria a injustiça da “autogestão”? 

Aqui, as respostas parecem ainda mais fáceis de ser alcançadas tendo 

passado pelas paragens levinasianas. Ora, como entender uma normatização que 

implica um encurvamento do eu sobre si? Como entender uma gestão da “máscara” 

que se chama pessoa? Como entender uma normatização que proponha uma 

“surdez” ao apelo do Desejo que conclama para o Outro, a partir de fora? 

Pode-se citar Freire (2002, p. 92) quando afirma que “o ético abole a 

intencionalidade do sujeito. A vontade e a liberdade dão lugar a uma intimação que 

vem de fora, do alto e de trás”. Ora, tal encurvamento do eu sobre si não é ao 

mesmo tempo uma proposta de ensurdecimento para tal intimação? Aqui, se pode 

retomar aquela citação de Lévinas para quem “comer, comprazer-se em comer, 

comprazer-se em si, é repugnante; mas a fome do outro é sagrada” (LÉVINAS, 

2007, p. 82) Se permanecer no gozo da fruição seria repugnante ainda que seja 

sempre uma “possibilidade” do eu egoísta, naturalmente separado, ir ao encontro do 

Desejado na forma da santidade é certamente outra possibilidade propriamente 

humana. Possibilidade de ousar uma resposta à intimação do Outro que atravessa o 

eu. 

Cumpre acentuar que o movimento de “autogestão”, proposto no discurso 

normativo do trabalho, não se trata exatamente de um aprisionamento na fruição do 

eu egoísta. Talvez se possa falar no “peso por excedente de si” que está posto na 

prescrição da autogestão. É a fadiga por excedente de si que está posta em tal 
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discurso. A prescrição é uma prescrição de “fixação” no ser e no si mesmo, que 

implicam fechamento à transcendência e à alteridade. 

Veja-se que tal movimento caminha na mesma direção daquela da privatização 

da subjetividade, do sujeito psicologizado, analisado anteriormente nos trabalhos de 

Crespo. O sujeito do discurso da “autogestão” é um sujeito alheio ao Outro, é um 

sujeito alheado de sua responsabilidade para com todos os outros. Fecham-se os 

ouvidos ao que foi posto como a questão levinasiana por excelência: “eu sou 

responsável e o sou por todos os outros” (FREIRE, 2002, p. 93). 

Na visão do eu como “sociedade anônima”, do eu responsável unicamente por 

gerir a empresa que é ele mesmo, onde está o Outro e sua fome? Onde está o 

Outro e sua necessidade de moradia? Onde está o Outro que se faz outrem no 

colega de trabalho sujeito aos mesmos ou piores sofrimentos que eu? Não há 

qualquer lugar para a ideia de solidariedade. Aliás, se viu como o discurso da 

autonomia e da flexibilidade são reconfigurados, a partir do novo espírito do 

capitalismo, por ideias como a de “concorrência”. Tal ideia de concorrência não se 

limita ao campo empresarial. Cada um administra a si mesmo, a concorrência é 

também a concorrência do eu “contra” o outro, da minha fome “contra” a fome do 

outro. Não há como não recordar Lévinas (2007, p. 91) citando Pascal: “Meu lugar 

ao sol, a usurpação de toda a terra”! 

Se poderia avançar na discussão e perceber se o “chefe” não estaria no lugar 

do Outro ao modo levinasiano, diante do qual o trabalhador seria intimado. Talvez 

sim, desde que o “chefe” também fosse intimado pelo apelo ético do trabalhador. No 

terreno da justiça, onde a crítica ética é possível, não há que se falar na assimetria 

característica da relação mim-Outro. No terreno da justiça, aparecimento do terceiro, 

se espera a simetria de um olhar que contempla iguais. Haveria que se questionar 

também, se o trabalho que se constitui dentro da sociedade capitalista possibilitaria 

tal simetria esperada pela justiça na relação entre chefes e empregados. Seria 

possível? Talvez não. 

O Outro que se vê particularmente ignorado no discurso da autogestão e que o 

atravessamento ético levinasiano poderia suscitar é também o Outro trabalhador. O 

discurso da autogestão é o discurso que propõe um enclausuramento do trabalhador 

perante os demais trabalhadores. Não estaria tal fechamento à alteridade na raiz de 

parte das dificuldades enfrentadas pelo sindicalismo contemporâneo, que precisaria 
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abrir espaço para as demandas do outro-trabalhador, a quem devo solidariedade, e 

defesa dos seus direitos? É bem possível. 

Iniciando esta secção a partir de um questionamento acerca da possibilidade 

de articulação de uma crítica de matiz ética aos discursos prescritivos do bom 

comportamento no trabalho, ou discursos da autogestão, pode-se chegar ao fim 

encontrando uma possibilidade real para a crítica. Antes de perceber aqui uma 

paragem final, percebe-se a abertura de uma trilha. No trabalho de fronteira que se 

propôs, talvez uma ponte tenha se estabelecido, frágil ainda, mas promissora. 

Espera-se que o pensamento crítico em torno do trabalho humano - 

atravessado por uma dimensão ética, sustentada na presente pesquisa pela ética da 

alteridade radical levinasiana-, tenha recebido uma contribuição importante no 

esforço de denunciar a perversidade do discurso normativo contemporâneo 

característico do “novo espírito do capitalismo”. A crítica que já denunciava a 

“mentira” e o engodo da nova configuração moral quando se tinha em conta a 

realidade concreta do trabalho humano, e que percebia nesse discurso novas 

formas de controle moral do trabalhador, pode ser endossada pela crítica que 

aponta, parafraseando Freire (2001) em sua análise das Psicologias na 

modernidade tardia, o “lugar vazio do Outro no discurso normativo do bom 

comportamento no trabalho”. Lei injusta. Norma sem Alteridade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O preconceito inicial de que os discursos visados nos textos informativos do 

cotidiano eram portadores de uma normatividade que seria passível de crítica ética, 

fundamentada em Emmanuel Lévinas, exigia investigação. Era preciso levá-lo à 

frente e questionar-lhe a justeza. O movimento da pesquisa parecia uma exigência 

ao apelo inaudível do outro-trabalhador, submetido na contemporaneidade a 

diversas formas de maus-tratos, inclusive psíquicos. Resposta ao outro-trabalhador 

sujeito a uma prescrição do “jeito de ser” que inclui o falar, o pensar e o sentir entre 

os elementos de “gestão”, ou melhor, de “autogestão”. Seria possível dar uma 

formulação conceitual de base ética a esse incômodo afetivo inicial? Essa foi a 

tentativa. 

Investigando esse campo do discurso do bom comportamento no trabalho se 

pôde chegar primeiramente a uma crítica articulada no campo que se chamou de 

psicossociológico. É possível se achegar assim a diversos autores e autoras que, de 

formas variadas, apontam as mudanças discursivas características do que se 

chamou de “novo espírito do capitalismo” e o quanto essas mudanças se tratam de 

nada mais que uma evolução nas formas de controle moral do trabalhador. Percebe-

se também que essa crítica de cunho psicossociológico denuncia o distanciamento 

desses discursos em relação à vida real no espaço de trabalho contemporâneo. A 

crítica denunciava o engodo do discurso que prometia autonomia e era 

marcadamente coercitivo, por exemplo. Esse contato inicial com uma crítica 

articulada reforçava a ideia percebida no texto gadameriano de que existem 

preconceitos legítimos. O que aqui se apresentou parecia efetivamente um deles. 

Entretanto, era preciso encontrar um lugar da crítica que se fizesse ouvir como 

eminentemente ético. O lugar ético da crítica sempre foi visto como o ponto de 

especificidade do trabalho acadêmico e a principal contribuição a ser feita dentro 

dessa discussão de “fronteira”. Esteve-se na fronteira entre o trabalho e a ética, 

atravessado por uma problematização acerca da subjetividade que parece cara à 

Psicologia. Nessa discussão de fronteira, pretendia-se chegar a uma aproximação 

que não desfizesse a distância: Ética e trabalho. 

Para chegar a esse lugar ético da crítica, perceber as transformações sociais 

mais amplas que acompanham, ou as quais esse discurso normativo acompanha, 
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pareceu fundamental. Nesse sentido, percebe-se que o discurso normativo no 

trabalho está no campo da sociedade privatizada. A sociedade que transforma a 

subjetividade numa questão de “disciplinamento público” e “gestão pessoal”, e o 

desemprego, pelo contrário, numa questão a ser resolvida pelo indivíduo; a 

sociedade que vê seu projeto de emancipação coletiva frustrado e apresenta-se 

apática para levá-lo a termo; a sociedade que vê nas agências comerciais de toda a 

sorte, incluindo as agências responsáveis pela “capacitação” e pelo “treinamento” do 

trabalhador, as novas fontes de moralidade pós-moderna. É nesta sociedade que se 

situa o discurso da gestão moral de si, do indivíduo psicologizado. 

Contudo, ainda faltava um “lugar” para a crítica ética. Denunciar a mentira do 

discurso que não se verifica na “vida real do trabalho” seria já denunciar-lhe a 

injustiça? Dizer que o discurso da autonomia não passa de uma forma aperfeiçoada 

de controle é já dizer-lhe imoral? Parecia que não. Faltava uma ética que desse 

suporte a intenção primeira da pesquisa. 

Com a ideia da subjetividade que, num primeiro momento é posta como 

princípio de separação e ruptura com a ordem da totalidade, se dá um passo 

significativo na direção da Ética levinasiana. Não se trata da ordem totalizante do 

ser, poder, saber. Não se trata da ordem da Ontologia. A subjetividade enquanto 

separação aponta para uma ruptura não assimilável. É preciso afastar aqui a ideia 

do eu soberano e psicologizado que se pretende criticar. A subjetividade enquanto 

passividade absoluta face ao Outro precisa ser posta em cena. 

A textura ética da crítica parece começar a se desenhar. Na vida como ela é o 

Desejo metafísico não se faz necessidade, mas deixa vestígio. É possível ignorar o 

outro, e manipulá-lo, e usá-lo, e “alimentar-se” dele permanecendo na fruição. 

Possibilidade infernal do egoísmo, possibilidade mais acessível à “natureza”. Mas tal 

possibilidade nunca há de apagar o vestígio do Outro em mim, que abre a 

possibilidade bondosa do mim para o Outro. Vestígio sem recordação, ao modo do 

sonho que escapa no despertar, de uma Ética primeira que clama por uma 

configuração justa no reino da vida. 

Somente com a entrada em cena do terceiro e a compreensão dos terrenos 

específicos da Ética e da Ontologia, da Ética e da justiça social, é que o juízo pode 

enfim ser elaborado. É possível articular um dito depois do Dizer ético levinasiano. É 

preciso articular um dito quando se está no terreno da justiça, terreno da fraqueza do 
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apelo moral. A entrada em cena do terceiro me coloca frente a iguais a quem posso 

e devo julgar. 

Os discursos prescritivos do bom comportamento no trabalho ou discursos da 

gestão moral de si revelam-se a retórica de uma lei sem Outro, a injustiça de uma lei 

sem Alteridade, manha. Considerar o Outro como inimigo, como “alimento” a 

satisfazer a fome do Eu por expansão é o que se configura no discurso normativo da 

mesmidade. Espera-se que o dito do texto acadêmico suscite o Desejo, faça 

perceber o vestígio e aumente a fome do Que não se sacia. 

Pode-se chegar ao fim percebendo que de fato pareceu que existem 

preconceitos legítimos e este se apresentou como tal. O preconceito, que supunha 

ser possível denunciar a injustiça do discurso normativo primeiramente visto nos 

textos informativos do cotidiano, parece legítimo. A ele se achegou não 

propriamente pela crítica psicossocial. Esta parece intuir o mesmo ainda que não o 

articule. Partindo da crítica psicossocial se pode alcançar um lugar ético para a 

crítica que demanda investigações outras. 

Trazer o texto levinasiano para discutir elementos do cotidiano pareceu um 

grande desafio. A Ética de Lévinas é sempre uma ética estrangeira, ela parece não 

falar “daqui”, propõe-se a romper com a ordem da significação a que se está 

acostumado, ruptura com a imanência. Atravessar essa Ética no texto acadêmico 

talvez tenha sido o maior desafio. Resta esperar investigações e olhares outros. 
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