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RESUMO 

 

 

Diversas organizações do mundo contemporâneo atuam em causas consideradas de interesse 

global, para além das fronteiras formais tradicionalmente estabelecidas de Estados e Nações. 

Destacam-se as organizações não governamentais internacionais, as ONGIs, ligadas a 

interesses ambientais, humanitários e de desenvolvimento social, porque nos últimos anos as 

suas operações têm aumentado em número e em complexidade devido ao incremento de 

desastres naturais, biológicos, conflitos civis, guerras e fome, demandando um número cada 

vez maior de pessoas disponíveis, preparadas e que almejem participar desse universo: os 

ativistas. Realizou-se uma análise das razões que levam os indivíduos a se sentirem atraídos por 

determinado tipo de atuação ativista. Usou-se uma abordagem a partir de aportes teóricos da 

Psicanálise, mais especificamente da Psicossociologia, partindo do pressuposto de que a ação 

ativista envolve a interação de processos psíquicos complexos, densos, ambivalentes, fundados 

nos desejos e interesses individuais e coletivos. O objetivo foi entender por que os indivíduos 

escolhem e se envolvem com organizações ligadas ao ativismo. Nesse sentido, a proposta é um 

deslocamento de estudo puramente descritivo de ocupação, trabalho, profissão e carreira dos 

ativistas, para uma análise sobre os sentidos da sua atuação. Pesquisa de natureza qualitativa, 

exploratória, foram entrevistados 14 ativistas que possuíam algum tipo de relação com essas 

organizações internacionais, independentemente de sua nacionalidade e local de atuação. A 

partir da Análise Temática, três temas emergiram: a) O compartilhamento de valores; b) Ser 

ativista e ter uma causa: “É assim que sou”!; c) As escolhas e suas ambivalências. Os resultados 

destacam a importância das escolhas individuais, a ênfase nos vínculos grupais e algumas 

tensões ligadas ao ser um ativista. 

 

Palavras-chave: Estudos Organizacionais, Psicanálise, Psicossociologia, Organização não 

Governamental, Ativismo Internacional. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Several organizations in the contemporary world act on causes considered to be of global 

concern, beyond the traditionally established formal boundaries of states and nations. 

International nongovernmental organizations – INGOs stand out in this field, which are linked 

to environmental, humanitarian and social development interests, because in recent years their 

operations have increased in number and complexity due to the increase in natural, biological, 

civil conflicts, wars and hunger, demanding an increasing number of people that are available, 

prepared and willing to participate in this universe: the activists. We made an analysis of the 

reasons that lead individuals to be attracted to a certain type of activist activity, applying an 

approach based on theoretical contributions from Psychoanalysis, specifically from 

Psychosociology, based on the assumption that activist action involves the interaction of 

complex, dense, ambivalent psychic processes, based on individual and collective desires and 

interests. The goal was to understand why individuals choose and engage with organizations 

linked to activism. In this sense, the proposal is a displacement from a purely descriptive study 

of activists’ occupation, work, profession and career to an analysis about the meanings of their 

performance. We interviewed 14 activists who had some type of relationship with these 

international organizations, regardless of their nationality and place of performance, in a 

research of qualitative and exploratory nature. From the Thematic Analysis, three themes 

emerged: a) The sharing of values; B) Being an activist and having a cause: "That is how I 

am!"; C) Choices and their ambivalences. Our results highlight the importance of individual 

choices, the emphasis on group bonds and some tensions connected to being an activist. 

 

Keywords: Organizational Studies, Psychoanalysis, Psychosociology, Non-Governmental 

Organization, International Activism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diversas organizações do mundo contemporâneo atuam em causas consideradas de interesse 

global, de modo transnacional, para além dos limites territoriais e fronteiras usualmente 

estabelecidos de Estados e Nações. Dentre as inúmeras organizações, como empresas privadas, 

organismos públicos, instituições religiosas, que trabalham em prol desse tipo de causa, 

destacam-se as organizações não governamentais que atuam internacionalmente, ligadas a 

interesses ambientais, humanitários e de desenvolvimento social. 

 

As organizações não governamentais internacionais (ONGIs), são aquelas que não têm relação 

política nem administrativa direta com nenhum país ou representação estatal e, mesmo que 

desenvolva trabalhos em conjunto com algumas dessas entidades, atuam de forma mais 

independente na sociedade civil global (HERZ; HOFFMAN, 2004).  

 

Diversos são os campos de atuação, estratégias de ação e beneficiados pelas ONGIs. Para citar 

um exemplo da área ambiental, um relatório da World Wide Fund for Nature – WWF, 

organização que atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental, alerta 

que a produção de alimentos acelera a perda de biodiversidade em escala global (WWF, 2017). 

A ONGI World Animal Protection, cuja missão é promover o bem-estar animal, entregou 30 

toneladas de alimento aos cães e gatos afetados pelo terremoto do dia 16 de abril de 2016 que 

atingiu o Equador. Ao longo de dois meses, mais de 20.000 animais receberam atendimento 

veterinário através das clínicas parceiras da referida ONGI (WORLD ANIMAL 

PROTECTION, 2016). 

 

O combate ao uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos, a proteção da camada de ozônio, 

a redução dos índices de poluição global e outros, são exemplo das grandes mobilizações 

mundiais em prol do meio ambiente executadas principalmente pelas ONGIs, tais como: IIED 

(Internacional Institute for Environment and Development), Greenpeace e IUCN (International 

Union for Conservation of Nature), etc. 

 

As ONGIs possuem um papel central na realização da agenda formulada na Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. As pautas da Rio+20 

contemplam parte significativa das causas de interesse global, ao propor três eixos de 
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intervenção: a sociedade, a economia e o meio-ambiente. Todos esses âmbitos são enfocados 

pelas ONGIs, ressaltando seu protagonismo no desenvolvimento global. 

 

As operações dessas ONGIs têm aumentado em número e em complexidade devido ao 

incremento de desastres naturais, biológicos, conflitos civis, guerras e fome. Por conseguinte, 

tem sido crescente a necessidade de recursos financeiros e de pessoal. Tomando como 

referência os últimos anos, as organizações humanitárias tiveram que atuar em contextos de 

crise, tais como em Gaza, Palestina, Ucrânia, Síria, Egito, República Centro-Africana, Iraque, 

Nigéria, Libéria, Serra Leoa e Guiné, além de intervir em crises crônicas como as da República 

Democrática do Congo, Somália e Sudão do Sul.  

 

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) 

informou que para ajudar cinquenta e sete milhões de pessoas em 2015, a ONU precisaria de 

cerca de dezesseis bilhões de dólares, dos quais oitenta por cento seriam destinados para os 

países nos quais ocorrem conflitos em que a violência tem causado grandes impactos na vida 

da população. Somente as crises no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, no Iraque e 

na Síria, representariam 70% das necessidades globais de financiamento (ONU-BR, 2014). No 

final do ano de 2016, a mesma organização informou que 2,8 milhões de pessoas estão em 

necessidade de assistência humanitária na Ucrânia e 2,2 milhões de civis sofrem por falta de 

acesso a serviços de saúde de qualidade (ONU-BR, 2017). 

 

Para que estas operações ambientais, sociais e humanitárias sejam viabilizadas, se faz 

necessário um número cada vez maior de pessoas disponíveis, preparadas e que almejem 

participar dessas missões. A organização Médicos sem Fronteiras – MSF – chamou a atenção 

para a necessidade de ampliar o quadro de profissionais a fim de contribuir na implementação 

e no desenvolvimento de novas abordagens e estratégias (LABOISSIÈRE, 2014). É nesse 

contexto que cresce a importância de sensibilizar pessoas para atuar no campo da cooperação 

internacional e apoiar os que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade.  

 

Entretanto, embora haja uma percepção geral e crescente da relevante contribuição das 

organizações não governamentais internacionais na esfera política, econômica e social nas 

questões globais, percebe-se que o envolvimento dos ativistas nessas organizações pode ser o 

foco de problematizações e debates específicos para a Ciência da Administração. De várias 

origens e culturas, com distintas razões e escolhas pessoais, esses ativistas chamam a atenção 
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por dedicarem o seu tempo, trabalho e formação profissional a serviço de uma causa global, 

renunciando a uma atuação profissional mais bem-sucedida financeiramente, em um mundo 

onde o aspecto econômico tende a assumir predominância sobre outras esferas da vida. 

 

Alguns questionamentos iniciais mobilizaram a construção dos objetivos da pesquisa, a saber: 

Seriam os ativistas realmente altruístas? Suas motivações seriam exclusivamente relacionadas 

a causas específicas? O quanto e o que eles comprometem de suas vidas nesse trabalho? Por 

que a escolha de uma ação de alcance global? Por que a escolha de uma organização 

internacional?  

 

Assim, o problema que norteia esta pesquisa tomou forma no caminho de refletir sobre o 

ativismo correlacionado às organizações não governamentais internacionais, enquanto campo 

de atuação em sua concretude, a ser apreendida a partir da fala dos ativistas. As ONGIs ofertam 

estrutura física, processos administrativos e apoio político adequado à consecução dos objetivos 

mas, além disso, nelas são criados e experimentados vínculos subjetivos determinantes para a 

colaboração do ativista. Esta confluência é o que explicaria, por exemplo, o comportamento de 

uma brasileira que se sujeitou a ficar presa na Rússia e a correr risco de vida ao participar, 

juntamente com seu grupo, de um protesto ambiental em pleno alto-mar, empunhando a 

bandeira de uma grande ONGI (CARVALHO, 2013). Uma das questões a guiar a construção 

do presente trabalho foi: seriam essas ligações subjetivas do ativista para com as ONGIs o fator 

determinante para a escolha e o envolvimento com este trabalho? 

 

Assim, a curiosidade ganhou uma nova dimensão: ao invés de perguntas relacionadas à razão 

ou aos motivos das escolhas, questões que demandariam respostas objetivas e concretas, 

passou-se a considerar que os sujeitos envolvidos com o ativismo, embora compartilhem 

objetivos comuns com as organizações, vivem contextos e circunstâncias particulares no campo 

das práticas sociais, os quais podem ser difíceis de delimitar e classificar, como ideias e relações 

afetivas individuais, as quais irão necessariamente permear seu trabalho como ativista. Por isso, 

a busca é pelos sentidos das escolhas e do envolvimento ativista. 

 

A ideia de sentido nessa tese envolve o conjunto de significados subjetivos (valor, importância, 

prioridade...) que um indivíduo toma para justificar uma determinada ação ou condição inscrita 

no social do qual ele faz parte. O sentido do trabalho, família, meio ambiente, é particular para 
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cada um e se valorizado pelo próprio indivíduo, por ele será assumido independente do 

reconhecimento e aceitação de outros. 

 

A Psicossociologia foi a perspectiva teórica que contribuiu para a discussão desse cenário, tendo 

sido escolhida por ter como um de seus principais objetos de estudo as organizações. A partir 

de autores da escola francesa, ela se propõe a estudar os indivíduos, grupos e organizações no 

cotidiano, buscando compreender de que modo estas diferentes instâncias se afetam e se 

influenciam entre si nas situações concretas. A Psicossociologia enfatiza as relações intrínsecas 

entre indivíduo, grupo e organização, nas quais o indivíduo pode assumir distintos papéis 

sociais, desde a conformidade até a transformação. A adoção desta perspectiva teórica se 

mostrou fundamental para captar tanto a subjetividade dos ativistas quanto suas relações com 

as ONGIs enquanto organização e com os demais ativistas enquanto grupo.  

 

A Escola Freudiana de Psicanálise, uma das bases teóricas da qual deriva a Psicossociologia, 

também ofertou conceitos importantes para pensar os processos psíquicos que subjazem ao 

ativismo como, por exemplo, a sublimação e a segunda tópica do aparelho psíquico. A 

sublimação enquanto canalização da libido sexual para atividades valorizadas socialmente 

(FREUD, 1908b/2015), é um dos processos psíquicos centrais utilizados para compreender o 

engajamento dos sujeitos no trabalho ativista, o qual é marcado por uma série de obstáculos, 

não obstante seja vivenciado com prazer por esses sujeitos. A segunda tópica do aparelho 

psíquico (FREUD, 1923/2011) por sua vez, a partir das instâncias psíquicas Id, Ego e Superego, 

auxiliou na compreensão das motivações subjetivas do ativismo. 

 

A perspectiva metodológica subjetivista foi eleita por se adequar melhor aos objetivos da 

pesquisa. Nesse tipo de metodologia, o pesquisador não é neutro, envolvendo-se no processo 

de construção de conhecimento. Se faz mister enfatizar que o pesquisador participa na 

interpretação dos dados e conteúdos e, na presente tese, foi tomado o devido cuidado de discutir 

os sentidos gerais extraídos das entrevistas com os sujeitos que compuseram o corpus, buscando 

suspender os eventuais juízos de valor que pudessem imiscuir-se na delimitação dos temas.  
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Dessa forma, o interesse e o posterior encaminhamento da investigação partiram de uma 

questão principal, a saber:  

 

 O que está envolvido na escolha de indivíduos em atuar com ações ligadas ao 

ativismo global em uma organização não governamental internacional?  

 

Partiu-se do pressuposto de que a ação ativista envolve a interação de processos psíquicos 

complexos, densos, ambivalentes, fundados nos desejos e interesses individuais e coletivos. 

Dessa forma, o sujeito participante da pesquisa é o indivíduo ativista e não a organização, pois 

o enfoque da pesquisa sempre foram os indivíduos e sua atividade específica, o ativismo 

internacional, sem o objetivo de consolidar discursos coletivos, concretos, classificáveis. Foi 

realizada uma discussão acerca dos fatores que explicam a atração de determinados indivíduos 

pelo ativismo, sendo o objetivo geral: 

 

 Analisar os sentidos das escolhas e envolvimentos dos ativistas com 

organizações não governamentais internacionais. 

 

E, como objetivos específicos, têm-se: 

 

 Discutir o papel da identificação dos ativistas com as ONGs internacionais. 

 Identificar como as causas humanitárias, de desenvolvimento social ou 

ambiental, definem e justificam a atuação ativista. 

 Debater as contradições que envolvem as escolhas e o envolvimento dos ativistas 

com o trabalho e com as organizações. 

 

Em síntese, a Psicossociologia, enquanto meio de entendimento do indivíduo e do social, é a 

perspectiva teórica eleita para análise, haja vista que o problema de pesquisa enfoca a relação 

entre o ativista e a organização. Os indivíduos são os sujeitos da pesquisa porque é a partir da 

sua fala que o sentido que conferem ao ativismo poderá ser compreendido e as organizações 

não governamentais internacionais de atuação ativista, o campo de estudo. O esforço 

multidisciplinar da Administração com a Psicossociologia se concentra mais especificamente 

no campo dos Estudos Organizacionais, área que considera as organizações como locais de 

ação social e que dialoga com variadas áreas do saber, sendo interdisciplinar em sua essência. 
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Atentando para a perspectiva metodológica desta pesquisa, é pertinente considerar a 

especificidade do olhar do pesquisador, o qual nunca esteve envolvido como ativista em causas 

locais e internacionais. O esforço principal foi o de se relacionar com o campo enquanto 

pesquisador e estar aberto a descobertas sem, contudo, assumir uma causa, sem se transformar 

em um ativista, nem abrir mão dos objetivos científicos em um campo tão diverso e tão peculiar 

de relações humanas. 

 

A Análise Temática foi o método escolhido, dentre as possibilidades, por sua adequação a uma 

pesquisa que aprofundava a abordagem teórica à medida em que desenvolvia a coleta de dados 

e seguia para uma análise que considerasse, além dos significados do que era dito pelos 

entrevistados, os sinais presentes nos ambientes de entrevistas, os relatos íntimos que vinham à 

tona e as desconstruções de ideias preconcebidas do próprio pesquisador em contato com os 

sujeitos de pesquisa. 

 

A partir da coleta de dados, constatou-se a relevância das questões subjetivas e particulares para 

a determinação do significado e do sentimento presentes nas relações dos sujeitos com 

organizações ativistas no sentido geral, e não estrito, referente a uma organização específica. 

Tal mobilidade em relação às organizações será abordada com mais detalhes adiante. Longe de 

procurar construir uma representação unificadora dos diferentes discursos acerca dos sentidos 

de envolvimento, os resultados evidenciaram a importância para os sujeitos das escolhas 

individuais, dos vínculos grupais e tensões ligadas ao ser um ativista.  

 

Para finalizar este primeiro capítulo, será apresentado um roteiro do presente trabalho. O 

capítulo 2 tratará das organizações não governamentais internacionais, seu conceito e 

características, que formam o campo de estudo dessa tese. Elas surgem e se destacam a partir 

da segunda metade do século XX, e são baseadas nas sempre emergentes configurações de 

produção e trabalho baseadas na rede mundial de informação e comunicação, que leva muitos 

indivíduos a colocar suas capacidades cognitivas e sua subjetividade a serviço do seu trabalho. 

Esse contexto será explicado pelos trabalhos de Giddens (1991), Lévy (1999), Castells (2003), 

Berardi (2005), Sibila (2002), entre outros. 

 

O capítulo 3 traz um olhar da Psicossociologia sobre as organizações, base teórica de análise e 

discussão das descobertas. Antes, porém, um roteiro específico traz alguns conceitos 
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articulados da Psicanálise de base Freudiana, disposto de forma a facilitar o entendimento das 

discussões psicossociológicas das organizações com Enriquez (1995, 2001a, 2001b, 1997), 

Pagès (1987), Freitas (2006, 2009, 2011, 2013); e das discussões a partir da relação dos 

indivíduos e seus vínculos sociais com Chasseguet-Smirgel (1996) e Anzieu (1993).  

 

Os capítulos 4 e 5 trazem a abordagem metodológica, os sujeitos da pesquisa, o modo de acessar 

o corpus, o relato do contato e como este cenário influenciou a escolha de um método de análise 

específico, simples em suas diretrizes, mas complexo em sua execução. 

 

Os capítulos da discussão teórico-empírica e conclusões, por fim, refutam alguns pressupostos 

que ajudaram a elaborar a tese e apresentam, não um novo tipo de engajamento ou perfil de 

trabalhador ativista, mas indicam a necessidade de um olhar diferente para compreender as 

novas e possíveis relações de trabalho e produção entre trabalhadores em geral e organizações. 

  



21 

 

2 ENTENDENDO AS ONGIS 

 

Este capítulo discorrerá sobre o tipo de organização pesquisada nesta tese: as organizações não 

governamentais internacionais (ONGIs). Para além dos objetivos da pesquisa, discutir as 

organizações não governamentais internacionais e as transformações sociais delas advindas é 

de grande relevância devido a influência destas instituições na contemporaneidade. 

 

As ONGIs fazem parte do um conjunto maior e mais abrangente das organizações 

internacionais – OI, que assumem um importante papel na política internacional e na vida social 

em diferentes partes do mundo. Através do ativismo, elas têm o papel de reconfigurar as 

relações entre Estados e os modos de participação política, com reflexos diretos nas instituições 

e relações sociais historicamente estabelecidas.  

 

Contudo, antes de conceituar a organização que compõe o objeto de estudo e tratar da sua 

história e seu papel, será realizada uma breve incursão nas dinâmicas sociais contemporâneas 

– ou da alta modernidade, conforme definido por Giddens (1991) – com o propósito de 

contextualizar sócio-historicamente o surgimento destas organizações.  

 

Neste item serão apresentadas as características da presente dinâmica social que influem no 

ativismo internacional, como o desencaixe e reencaixe entre tempo e espaço, a globalização e 

as tecnologias digitais em rede. Abordar-se-á com maior detalhamento a mobilidade humana 

na era digital e seu impacto no mundo do trabalho. Tais características da atualidade configuram 

relacionamentos de trabalho e produção marcados pela flexibilidade de tempo e espaço, 

engendrando um contexto novo no qual é possível que um ativista brasileiro trabalhe em uma 

unidade de uma ONGI na Europa, ao mesmo tempo em que desenvolve um projeto de ajuda 

humanitária na África, por exemplo. Esse exemplo ilustra como o ativismo internacional, a 

partir de uma causa comum, amplia a ideia de mobilidade, de envolvimento grupal e de 

compromisso com a organização. 
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2.1. Dinâmicas sociais contemporâneas 

 

A difusão das ONGs e ONGIS ocorreu no final do século XX, embora estas organizações 

tenham surgido no século XIX. Logo, a fim de compreender o papel crescente assumido por 

essas instituições na política, se faz necessário entender o quadro do século passado cujas 

influências ainda se fazem sentir no presente. 

 

O século XX caracterizou-se por grandes e profundas mudanças em âmbito político, econômico 

e social, as quais ocorreram numa celeridade inédita. Na esfera política, o século passado foi o 

mais violento da história. Iniciado com a Primeira Guerra Mundial, o século XX assistiu ao 

ocaso do que fora chamado de guerra civilizada: não havia mais respeito à população civil, nem 

o aviso prévio para o começo da guerra. Com a Segunda Guerra Mundial, marcada pelo avanço 

do Totalitarismo, o Holocausto e a bomba de Hiroshima, a barbárie se aprofundou e o mundo 

assistiu perplexo à ameaça de extermínio total da humanidade. Na esfera econômica, a 

economia tornou-se progressivamente transnacional, criando um mercado global único e 

relativizando o poder das fronteiras nacionais sobre as trocas humanas. Novas e revolucionárias 

tecnologias nos transportes e nas comunicações, inventadas cada vez mais rapidamente, 

alteraram de forma profunda a relação do homem com o tempo e o espaço. A globalização, 

iniciada nos primórdios da Era Moderna segundo Giddens (1991), se consolida criando uma 

aldeia global, na qual o fluxo de pessoas, mercadorias e transações monetárias é cada vez mais 

rápido e necessário. No âmbito social, também ocorreram verdadeiros cataclismos nos padrões 

de relacionamento humano, mediante um questionamento profundo de instituições tradicionais 

como a família patriarcal, a comunidade e a religião, além da radicalização do individualismo 

(HOBSBAWM, 1995).  

 

Giddens (1991) entende a modernidade para além de um período histórico, como uma 

organização social. Para o autor, no final do século XX e início do XXI. as consequências da 

modernidade se radicalizam e por isso denomina o presente momento de alta modernidade. 

Uma das consequências do processo de modernização foi distanciar os indivíduos e as 

comunidades das noções estreitas de tempo e espaço. Não se pensa e age apenas localmente 

como nas sociedades tradicionais, onde a proximidade que o homem tinha da natureza 

justificava o tempo cíclico, baseado nos ritmos e sinais da natureza. Vive-se a experiência de 

um mundo em que a presença e a ausência se combinam de maneira diferente, onde as ideias 

fixas e estreitas de lugar e espaço são gradualmente recolocadas por uma ideia cada vez maior 
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de “tempo universal”. O autor descreve esses processos como essenciais para o “desencaixe do 

espaço-tempo”, um conceito central que explica o movimento histórico das sociedades 

tradicionais até as sociedades modernas e permite compreender os deslocamentos 

internacionais tornados rotineiros na alta modernidade, que são centrais no trabalho dos 

ativistas que atuam nas ONGIs. 

 

As tecnologias digitais têm um papel central no desencaixe espaço-tempo moderno. Lévy 

(1999) considerava que o ciberespaço – interconexão dos computadores do planeta – tenderia 

a se tornar a principal infraestrutura de produção, transação e gerenciamento econômico. Previu 

ainda que, com esse suporte de informação e comunicação, iriam emergir gêneros de 

conhecimento inusitados, critérios de avaliação inéditos para orientar o saber, novos atores na 

produção e novos modos de tratamento dos conhecimentos, que transformaram de bibliotecas 

em bancos de dados, por exemplo. Lévy (1993) em “As tecnologias da inteligência” defende a 

relação intrínseca entre as tecnologias e as subjetividades. O autor demonstra de que forma cada 

uma das três tecnologias da inteligência – a oral, a escrita e a informática, privilegiaram um 

tipo de pensamento, determinados valores e modos relação com a realidade, conjunto que 

denomina “tempos do espírito”.  

 

Antes de discorrer sobre os impactos da tecnologia informática nas subjetividades, é pertinente 

expor a acepção na qual o termo “tecnologia” será usado aqui. Bottomore (1988), no 

“Dicionário do pensamento Marxista” define tecnologia como todo artefato produzido pelo 

trabalho humano a partir da transformação da natureza. Ou seja: a tecnologia traz em si a 

possibilidade para o desenvolvimento do homem e do seu meio, além de ser um elemento 

cultural e variar ao longo do tempo e do espaço. 

 

O surgimento da informática, ou da rede digital, é uma grande inflexão na história da tecnologia, 

tendo sido a máquina de impressão de Guttemberg no século VII, a última inovação tecnológica 

informacional de tal monta. A emergência da informática decorre de uma característica 

essencial à modernidade: a reflexividade. A reflexividade é um dos efeitos da ciência sobre a 

conjuntura social como um todo, generalizando a instabilidade e mutabilidade perene na relação 

com o conhecimento para todas as esferas da vida. A rede digital, em consonância com a alta 

modernidade, é caracterizada pela maleabilidade, prevalência da imagem, condensação no 

tempo presente (tempo real), ênfase na velocidade, separação radical entre tempo e espaço, 
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culto à eficiência e o caráter descartável do que nela circula (CUNHA, 2009; GIDDENS, 1991; 

LÉVY, 1993). 

 

Nos últimos anos, especificamente da última década do século passado até os dias atuais, as 

mudanças sociais parecem ter sido ampliadas e condicionadas por três processos independentes 

que, segundo Castells: 

 

Inauguram uma nova estrutura social baseada em redes: as exigências da 

economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, da 

produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que valores de 

liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos; e os 

avanços extraordinários na computação e nas telecomunicações possibilitados 

pela revolução microeletrônica. (CASTELLS, 2003, p. 8). 

 

Considerando as interconexões decorrentes das novas tecnologias, a atual sociedade em rede 

faz combinações sem precedentes de flexibilidade e desempenho de tarefa, de tomada de 

decisão coordenada e execução descentralizada, e de expressão individualizada e comunicação 

global. Tal contexto possibilita uma forma organizacional mais complexa para a ação humana. 

 

Vale lembrar que, a base da sociedade analisada por Castells, a rede, não é uma prática humana 

nova, mas é impulsionada pelas tecnologias emergentes de informação e comunicação, 

especificamente a internet. A web, possibilita relações sociais fora da esfera da vida privada e 

das relações sociais próximas, expande o contato entre as estruturas de poderes e de produção 

para além das estruturas rígidas e centralizadas, tradicionalmente conhecidas. 

 

Essa sociedade hiperconectada e essas novas formas organizacionais de produção, 

influenciaram a emergência de um outro tipo de ativismo, o Internacional, que assume a 

metáfora da rede. Assim, como a rede, o ativismo internacional é caracterizado pela não 

centralidade operacional e a não hierarquização do poder, inserindo o ativista em relações mais 

fluidas no que diz respeito a vínculos formais com organizações. Outra característica do 

ativismo internacional é o destaque dado aos vínculos subjetivos baseados em crenças e valores, 

por exemplo. Por isso, Scherer-Warren (1999) já apontava a relação entre o ativismo 

internacional e o surgimento de uma nova utopia democrática, visando uma sociedade 

ecologicamente equilibrada e socialmente justa, bem como de uma cidadania planetária. Em 

função dessa utopia, as organizações que atuam com ativismo internacional têm o desafio de 

“fazer a mediação e a tradução de problemas concretos localizados regionalmente, para 
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configurações simbólicas universalizáveis, passíveis de compreensão no cenário global” 

(SCHERER-WARREN, 1999, p. 81). Tarefa difícil porque esse tipo de atuação pressupõe uma 

forma de relacionamento social ora construído em torno de redes sociais primárias, diretas, ora 

em torno de redes internacionais. 

 

 

2.2 Mobilidade humana e os novos nômades 

 

Apesar de toda essa conectividade social proporcionada pelas tecnologias de informação e 

comunicação, os deslocamentos humanos continuam e, de certa forma, até aumentaram em 

relação a outros períodos da história humana. Isso reflete que as diferenças sociais continuam, 

inclusive para aqueles que têm acesso a tecnologias de comunicação e informação de ponta 

como, por exemplo, uma parte dos refugiados do conflito da Síria que tem celulares conectados 

à rede mundial. 

 

O Relatório da Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas estimou que o mundo teria 232 milhões de migrantes internacionais em 2013, 

ou 3,2% da população mundial, a maioria vivendo em regiões desenvolvidas. Ainda segundo 

esse relatório, desde 1990, o número de migrantes internacionais no norte global aumentou 

cerca de 53 milhões (65%), contra um aumento de cerca de 24 milhões (34%) no Sul global 

(UN-DESA, 2013). Em 2015, o número de imigrantes passou para 243,7 milhões, um 

crescimento de 5,04 % em apenas dois anos. Naquele ano, foi estimado que os imigrantes 

compunham 11,2% da população do hemisfério norte (UN-DESA, 2015). 

 

Nos dias atuais acontece a crise dos deslocamentos, que são motivados por fugas de zonas de 

guerras e desamparo de saúde, segurança e alimento. A Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) informou que um recorde de quase 7,5 mil migrantes ou refugiados morreram 

em 2016 em todo o mundo ao tentar alcançar um novo país. Nos últimos três anos, o número 

total de óbitos chegou a 18.501, sendo 5.267 vítimas em 2014 e 5.740 em 2015 (ONU-BR, 

2017b). 

 

A migração, como deslocamento de pessoas, é produzida por e produz relações econômicas, 

sociais, políticas, culturais e ideológicas tanto no espaço de origem como no de destino, 
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colocando o homem contemporâneo frente a constantes desafios na sua convivência cotidiana 

com a diversidade sociocultural. Para GOMES (2011): 

 

Além de uma ordem econômica determinada, a mobilidade humana tem 

diversas características e para ser compreendida nas suas múltiplas dimensões, 

necessita ser considerada como um fato social total. (GOMES, 2011, p. 41). 

 

Por isso, os estudos sobre migração abrangem diferentes áreas do conhecimento, com diferentes 

perspectivas de análise, seja a partir da ótica do indivíduo ou da população diretamente atingida 

pelas mudanças. No mundo organizacional, Freitas (2009), estudando a expatriação com 

objetivos de trabalho profissional, analisou a mobilidade qualificada tomando como base o 

conceito de capital simbólico, cunhado pelo sociólogo Pierre Bourdieu. O capital simbólico 

abrange o capital cultural e social, que podem ser sinteticamente definidos como, 

respetivamente, os saberes, diplomas e códigos culturais que o sujeito detém, e a rede de 

relações interpessoais que ele possui. Freitas (2009) analisou a mobilidade enquanto capital 

simbólico a partir de três premissas: primeiramente é uma necessidade social e organizacional; 

a segunda é a transformação da “necessidade” em “virtude” de se ter mobilidade, portanto é 

uma legitimação ideológica e, por fim, que a expatriação de profissionais e a circulação de 

empresas no mundo traduzem um novo tipo de nomadismo, que afirma a mobilidade como um 

valor. Para a autora, mobilidade não é apenas uma questão de mudança geográfica, mas envolve 

também: 

 

[...] a capacidade, a disposição e o desejo que um indivíduo tem de mudar 

geograficamente e de interagir com diferenças em relação à sua cultura, à sua 

profissão, à sua empresa, ao seu cargo e aos seus saberes, fazendo ajustes que 

favorecem o seu melhor desempenho profissional e enriquecem a sua vida 

pessoal; ou seja, um indivíduo aberto a experiências novas, que confrontem e 

alarguem os limites dos seus conhecimentos, de suas experiências pessoais e 

profissionais, bem como as suas certezas culturais.  (FREITAS, 2009, p. 249). 

 

Esse conceito vai além de transposições geográficas e envolve, segundo a autora, “um conjunto 

complexo de disposições e competências que coloca o indivíduo em interação com um outro, 

diferente de si, permitindo-lhe vivenciar a alteridade no seu exercício profissional e na sua vida 

pessoal”. Ou seja, nessa conceituação de mobilidade é priorizada a dimensão subjetiva, 

relacionada à abertura do indivíduo a novas experiências e à sua capacidade de se adaptar a 

contextos diversos (FREITAS, 2009, p. 249). 
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A autora argumenta que existe um viés ideológico no fato de a mobilidade ser tratada como 

uma opção exclusivamente individual quando ela é, também, uma necessidade fundada em uma 

realidade organizacional concreta: 

 

Entendemos que existe uma necessidade organizacional real de indivíduos 

'facilmente adaptáveis culturalmente’ e desejosos de uma forma de vida 

móvel. No entanto, tudo se passa como se a mobilidade fosse fruto exclusivo 

de um desejo genuíno do indivíduo e não, também, uma exigência para as 

empresas competirem neste novo mundo econômico. (FREITAS, 2009, 

p.249). 

 

As empresas não assumem a sua dependência desse tipo profissional. Pelo contrário, o tratam 

como se elas “lhes abrissem as portas” e estivessem lhes concedendo uma oportunidade 

diferencial, quando este diferencial é condição competitiva para elas no mercado global. A 

valoração da mobilidade como um atributo individual pelas empresas não só mascara que o 

deslocamento de colaboradores é necessário para a sobrevivência da organização. Essa 

transfiguração de um valor empresarial em desejo individual ilustra como a cultura 

organizacional pode fazer o indivíduo introjetar de forma inquestionada seus valores, tornando 

a empresa um referencial privilegiado para a identidade do indivíduo (ENRIQUEZ, 2001; 

FREITAS, 2009). 

 

Assim, a partir da articulação entre os conceitos de capital simbólico e do viés ideológico, a 

autora defende que a mobilidade representa, nos dias atuais, um novo capital no mundo do 

trabalho. O capital mobilidade inclui as disposições e os desejos dos indivíduos em rodar o 

mundo profissionalmente, assim como a busca espontânea do encontro com a diferença e o 

outro. Também agrega elementos do capital simbólico, a saber: os acessos e os caminhos 

institucionais, representados tanto pelos diplomas, como pelo conjunto de competências que 

reproduzem os valores das empresas, escolas, universidades e mídia especializada em negócios 

e carreiras (FREITAS, 2009). 

 

A legitimação da mobilidade é verificada nos discursos cotidianos, ideologicamente 

influenciados pelas demandas empresariais ratificando a teoria marxista, a qual afirma que a 

economia é a infraestrutura, ou seja, a matriz a partir da qual são determinadas as demais 

características da sociedade, como sua ideologia (BOTTOMORE, 1988). Tais discursos do dia 

a dia costumam associar a mobilidade profissional a palavras de conotação positiva, elogiosas 

à competência do indivíduo, legitimando essa nova forma de nomadismo que está perfeitamente 
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atrelada às necessidades emergentes das grandes empresas de caráter mundial. (FREITAS, 

2009). 

 

No universo das ONGIs, a figura do expatriado é central: para a organização, ele é o profissional 

engajado na causa que vai ao campo concretizar as ações pelas quais a organização luta. Para a 

população local, ele é o emissário do “outro mundo” que traz as novas tecnologias de soluções, 

a possibilidade de conforto, a salvação e talvez até a esperança. O expatriado é o estrangeiro 

que chega ao local de destino com um contrato de trabalho nas mãos para trabalhar na unidade 

ou missão da organização à qual já está ligado (FREITAS; DANTAS, 2011). As suas 

características individuais de estrangeiro não são percebidas pela comunidade local, como o seu 

país de origem, a sua etnia ou a sua cultura particular, mas apenas sua condição de estrangeiro. 

No entanto, para o expatriado, as pessoas a quem ele ajuda são únicas:  

 

É visto e sentido como estrangeiro de um tipo determinado. No entanto, para 

o estrangeiro que se insere em um grupo, os demais não são simples 

executantes de funções típicas anônimas, mas indivíduos; ele é inclinado a 

tomar por caráter individual o que é típico, edificando o mundo social feito de 

um pseudoanonimato, uma pseudointimidade e pseudotipicalidade. 

(SCHÜTZ, 2003 apud FREITAS; DANTAS, 2011, p. 607). 

 

As ONGIs representam um cenário alternativo, para além das organizações públicas ou 

privadas com fins lucrativos, e atraente para que o sujeito ofereça seu tempo, trabalho e 

conhecimentos por uma causa. Esse tipo de organização possibilita ao ativista exercer um 

trabalho que o associa, enquanto indivíduo, a uma causa maior. Esta “oportunidade única” - 

utilizando a linguagem da atual economia de mercado com sua exacerbação da competitividade, 

a qual os ativistas parecem subverter, reside em trazer ganhos subjetivos relevantes, como: 

permitir ao indivíduo encontrar satisfação no trabalho; favorecer a satisfação pessoal ao 

desenvolver atividades que são coerentes com sua ideologia de um mundo melhor, que resulta 

uma imagem positiva de si mesmo; vivenciar uma realidade mais prazerosa porque guiada por 

uma causa nobre, de bem comum. Essas e outras questões, fundamentais para compreender os 

sentidos dos envolvimentos dos ativistas nas ONGIs, serão devidamente aprofundadas no 

capítulo 3 sob a ótica da Psicanálise e da Psicossociologia. 
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2.3 O trabalho e o Ativismo Global 

 

Ao longo da história, o capitalismo passou por algumas fases. Foi na fase industrial que esse 

modo de produção se consolidou, tendo como principais emblemas aparatos mecânicos como 

a locomotiva, a máquina a vapor, os teares e, principalmente, o relógio, tecnologia que 

simboliza como nenhuma outra as transformações ocorridas na sociedade ocidental em sua 

transição para a industrialização e para a lógica disciplinar.  A introdução dessas máquinas nos 

processos de trabalho e a rivalização com a mãodeobra humana se iniciara e só iria se 

aprofundar ao longo dos séculos. Para Paula Sibila (2002), a contínua automatização das 

indústrias no início do século vinte aprofundou a desvalorização crônica e estrutural da 

mãodeobra, estivesse ela nas fábricas ou no setor de serviços ainda em expansão 

(BOTTOMORE, 1988). 

 

Simultaneamente, o capital financeiro se sobrepõe ao produtivo, impondo a circulação de fluxos 

ao redor do planeta em uma tendência generalizada de abstração e virtualização dos valores. O 

capitalismo se revigora e hoje a ênfase está colocada não apenas nos serviços, mas, sobretudo, 

no marketing e no consumo. A tecnologia emergente (sempre emergente) ligada às redes 

digitais de computadores interconectados – Internet – adquire uma importância fundamental na 

passagem das leis mecânicas e analógicas para as digitais. A economia global hoje é 

impulsionada pelos computadores, telefonia móvel, redes de informação e comunicação, 

satélites e toda infinidade de gadgets1 teleinformáticos que abarrotam os mercados e contribuem 

para a produção dos corpos e das subjetividades do século XXI (SIBILA, 2002). Ainda para a 

autora, enquanto os cidadãos do mundo globalizado vão incorporando o papel de consumidores 

nos diversos âmbitos de suas vidas, a lógica da empresa passa a permear a totalidade do corpo 

social, impondo o seu modelo a todas as instituições. Observa-se uma transição do produtor 

disciplinado, o indivíduo das fábricas, para o consumidor controlado, o indivíduo das empresas. 

Assistido pelo poder de processamento do instrumental digital, o novo capitalismo metaboliza 

as forças vitais com voracidade, lançando ao mercado, constantemente, novas formas de 

subjetividade que serão adquiridas e de imediato descartadas pelos diversos segmentos aos 

quais são dirigidas, alimentando uma espiral de consumo de modos de ser em aceleração 

crescente. 

 

                                                 
1 Pequenos dispositivos tecnológicos que são agregados a outros.  
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Assim, o trabalho não perde seu papel na produção, mas é progressivamente substituído por 

tecnologias digitais que abrem novas perspectivas para o próprio trabalho, no qual mudam as 

relações entre concepção e materialização, entre conteúdo intelectual e sua execução manual. 

Para Berardi (2005), a matéria a ser transformada é simulada por sequências digitais e o trabalho 

produtivo (o trabalho que produz valor) realiza simulações que os automatismos informáticos 

transferem depois para a matéria. A própria noção de produtividade se torna imprecisa, porque 

a relação entre tempo e quantidade de valor produzido se torna difícil de mensurar e também 

porque nem todas as horas de um trabalhador cognitivo são iguais do ponto de vista do valor 

produzido, diferindo do trabalhador mecânico. O labor cognitivo é trabalho abstrato em sua 

potência máxima, pois nele desaparece qualquer resíduo de materialidade e concretude pela 

operação de trabalho e apenas restam abstrações simbólicas. 

 

O trabalho se tornou muito mais uniforme do ponto de vista físico e ergonômico e, ao mesmo 

tempo, muito diferenciado no que se refere aos conteúdos que elabora. Tornou-se parte de um 

processo mental, elaboração de sinais densos de saber e por isso, segundo o autor, o trabalho 

digitalizado manipula sinais absolutamente abstratos. O funcionamento desse trabalho é tanto 

mais específico, tanto mais personalizado e, portanto, sempre mais singular e menos 

intercambiável. A consequência deste modo de operar consiste em que o trabalhador high-tech2 

tende a considerar seu trabalho a parte mais essencial, singular e personalizada de sua vida 

(BERARDI, 2005). 

 

Nos processos de trabalho da era digital, acontece uma mudança na percepção da empresa, pois 

enquanto o trabalhador industrial colocava no serviço assalariado suas energias mecânicas, 

segundo um modelo repetitivo e despersonalizado, como é patente nas linhas de montagem, “o 

trabalhador high tech empenha na produção sua competência singular, suas energias 

comunicativas, inovadoras, criativas, em suma, o melhor de suas capacidades intelectuais” 

(BERARDI, 2005, p. 41).  

 

A empresa, independente da relação jurídica entre propriedade e trabalho, tende a ser o núcleo 

vivo do desejo, o alvo de um investimento não apenas econômico, mas também psíquico, 

desejante. Correlata ao investimento maciço no trabalho, ocorre uma deserotização da vida 

diária, pois o trabalho é entendido como único lugar de confirmação narcisista para uma 

                                                 
2 Termo que o autor usa ironicamente em Inglês para se referir aos trabalhadores da Nova Economia. 



31 

 

individualidade habituada a conceber o outro conforme as regras de competição, isto é, como 

um perigo, um empobrecimento, uma limitação e não como uma experiência de prazer e 

enriquecimento. 

 

Gaulejac (2007) mostra que por trás da aparente neutralidade dos instrumentos, dos 

procedimentos, dos dispositivos de informação e de comunicação, encontra-se em ação certa 

visão do mundo e um sistema de crenças: 

 

A ideologia é um sistema de pensamento que se apresenta como racional, ao 

passo que mantém uma ilusão e dissimula um projeto de dominação; ilusão da 

onipotência, do domínio absoluto, da neutralidade das técnicas e da modelação 

de condutas humanas; dominação de um sistema econômico que legitima o 

lucro como finalidade. (GAULEJAC, 2007, p. 65) 

 

A gestão funciona como uma ideologia que provoca uma determinada doença social. A 

ideologia que se propaga é, por exemplo, a de que a proteção social é um peso que precisa 

diminuir e reduzir os seus encargos. Para o gestionário, os problemas econômicos e sociais são 

sempre considerados decorrentes dos entraves da liberdade, assim como o “indivíduo 

submetido à gestão deve adaptar-se ao "tempo do trabalho", às necessidades produtivas e 

financeiras. [...] O gestionário não suporta as férias. É preciso que o tempo seja útil, produtivo 

e, portanto, ocupado” (GAULEJAC, 2007, p. 78). A gestão se perverte quando favorece uma 

visão de mundo na qual o ser humano é um recurso a serviço da empresa, submetido a um poder 

gerencialista que transforma a energia libidinal em força de trabalho, onde a vigilância não é 

mais física e sim comunicacional, passando de um sistema disciplinar para um sistema 

gerencialista (GAULEJAC, 2007, p. 113). Tal vigilância opera com um investimento ilimitado 

e ininterrupto do indivíduo em si mesmo enquanto capital, ou seja, estar acessível a qualquer 

momento, onde todo tempo ocioso deve ser preenchido. Para o autor, a violência na empresa 

hipermoderna não é repressiva, sendo principalmente psíquica, ligada a um ideal comum, 

através da captação pela empresa do Ideal do Ego de cada indivíduo. Este passa, então, a servir 

com a totalidade do Ego à empresa, que se tornou lugar da projeção do seu Ideal do Ego. 

 

O trabalho do ativista aqui estudado tem como característica acontecer a partir de organizações 

estabelecidas e atuantes que demandam do indivíduo principalmente capital mobilidade 

(FREITAS 2009), o qual se faz tão importante quanto o capital cultural e social para esse 

trabalho. O capital cultural vincula-se aos diplomas e saberes, sendo importante, conquanto não 

fundamental para o exercício do ativismo, pois este trabalho não requer uma formação 
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profissional formal específica, e a sua atuação é ampliada e enriquecida por experiências 

internacionais que envolvem competências culturais e sociais como: falar outros idiomas, 

entender a diversidade de religiões, compreender as diferenças de hábitos ligados a vestimentas 

e alimentação, entre outros aspectos subjetivos. 

 

É esse aspecto subjetivo do indivíduo em relações sociais e de trabalho desencaixadas 

(GIDDENS, 1991) o ponto de partida da tese. Serão abordadas neste trabalho as perspectivas 

dos sujeitos que se percebem participantes de trabalhos flexíveis, por isso desterritorializados, 

em um mundo em rede (CASTELLS, 2003), onde não só as leituras de mundo, mas as vivências 

culturais, sofrem influência da terceira fase da globalização, na qual essa tendência atinge o 

ápice e se dissemina para as relações sociais. O ativismo internacional vincula-se, 

inextricavelmente, a essa conjuntura e não pode ser compreendido apartado dela.  

 

No ativismo, os indivíduos se envolvem com as organizações de formas e com objetivos 

diferenciados daqueles envolvimentos tradicionais que são baseados em premiações e 

incentivos, e nos quais os trabalhadores têm os ganhos financeiros como valor precípuo, 

considerando-se empresários de si mesmos (BERNARDI, 2005). Mais: o ativista não tem como 

objetivo final a busca pelo lucro, mas resultados subjetivos ligados a um mundo melhor e à 

efetivação de uma mudança direta na vida dos atendidos, sejam eles animais, plantas, homens; 

estejam em situação de vida ou morte; seja na promoção de cidadania. O ativista é guiado pela 

ideologia de tornar o mundo melhor, voltando sua libido para a coletividade ou a natureza, 

distanciando-se do individualismo ideológico que mobiliza o desejo de outros tipos de 

trabalhadores, como é o caso do trabalhador high tech (BERNARDI, 2005). 

 

O ativismo tem relação direta com a defesa política de uma causa e um tipo de mobilização que 

provoque mudança social. A partir de uma aproximação conceitual entre ativismo e 

voluntariado, o artigo “O Voluntariado e o Ativismo Social: caminhos para a participação no 

desenvolvimento humano” (CIVICUS et al, 2006), produzido em conjunto pela Aliança 

Mundial para a Participação Cidadã, a Associação Internacional de Esforços Voluntários e pelo 

Programa de Voluntários das Nações Unidas, defende que há mais encontros do que 

desencontros entre os dois conceitos, pois ambas as atividades promovem oportunidades para 

a participação de pessoas em situações e circunstâncias bastante diversas e refletem uma 

escolha pessoal de se envolver na comunidade (CIVICUS et al, 2006). Ambos têm em comum 

o fato de o trabalho ser posto a serviço de ganhos coletivos, ser espontâneo, não pretender 
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ganhos financeiros, embora possa ser remunerado, e o fato de objetivar transformar uma 

determinada realidade. O que é significativo é que ambas ações atraem pessoas diferentes, em 

ocasiões diferentes, proporcionando oportunidades a quem quer se envolver com ações capazes 

de contribuir para a mudanças coletivas significativas. No artigo o voluntariado é dividido em 

quatro categorias: 

 

1. Ajuda mútua ou autoajuda; 

2. Filantropia ou servindo aos outros; 

3. Participação cívica e  

4. Advocacy ou realização de campanhas.  

 

No documento também é estabelecido o leque de ações do ativismo, a saber: o lobby, a 

negociação, os protestos, a realização de campanhas e a sensibilização. Destaque-se a expressão 

inglesa Advocacy, que ainda não ganhou tradução literal para o português e significa: 

 

A utilização do poder e do status para se comunicar melhor e conquistar os 

objetivos pretendidos [...] é, basicamente, um lobby realizado entre setores (ou 

personagens) influentes na sociedade. É na realização de processos de 

comunicação, reuniões entre os interessados e os pedidos entre essas 

influências que se dá o verdadeiro advocacy, que pode ter várias vertentes, 

como social, ambiental ou cultural. (ZEPPELINI, 2010). 

 

 

O ativismo se justifica a partir de ganhos próprios e se justifica pelos ganhos proporcionado aos 

outros. Para Rebeca Lerer (2015), jornalista e ativista, o ativismo significa: 

 

Disponibilidade, foco e raça. É viver o trabalho e trabalhar a vida. Não tem 

receita pronta, não tem faculdade, não tem curso técnico. Vem da vivência, do 

timing, da conexão com a realidade, de saber seu lugar e momento no mundo. 

Ativismo é mais do que manifestação, é mais que lobby. Ativismo não é 

modinha, não é passatempo, não é bagunça. É um estar sempre atento. 

Ativismo é autonomia, é ter controle sobre a própria vida. É ser livre. 

(LERER, 2015). 

 

Débora Noal, uma psicóloga e ativista, em entrevista a Eliane Brum (2012), exemplifica o 

resultado do seu trabalho: 

 

Ainda que a pessoa morra, não significa que o trabalho não deu certo. Pelo 

contrário, sabe? Ajudar alguém a morrer em paz, a morrer com tranquilidade, 
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a morrer com conforto e com a sensação de estar dentro de um entorno 

acolhedor, este é o meu resultado. (BRUM, 2012). 

 

Seja predominantemente por altruísmo ou por interesse próprio, o que une ativistas passa por 

desejos comuns como o de serem cidadãos atuantes que tentam mudar as condições que causam 

sofrimento humano. Nesse sentido, o ativismo é uma atitude moral que privilegia as 

necessidades da vida, pondo em ação princípios, ideias e teorias para um bem-estar comum. Ele 

se relaciona com uma ação espontânea e engajada com uma causa política que visa uma 

determinada transformação social. 

 

Nessa tese, o interesse foi pelo ativismo institucionalizado, estruturado formalmente em ou 

através de organizações ligadas a uma causa social. A causa, vinculada à objetivos de natureza 

social, não pode ser dissociada de objetivos de valor íntimo para cada sujeito, os quais podem 

ser compartilhados em um grupo porque, como a Psicossociologia assinala, é um erro por 

reducionismo considerar em separado o indivíduo e o social que o cerca, na organização e na 

sociedade mais ampla. Quanto ao alcance, os objetivos da causa podem ser: 

 

 Amplos, globais, além-fronteiras de países e culturas, como por exemplo, 

proteger crianças em estado vulnerável, preservar o meio ambiente, empoderar 

pessoas e comunidades economicamente desfavorecidas; 

 E específicos, como construir habitações dignas para famílias, proteger 

determinados animais de maus tratos, impedir a exploração de petróleo no Ártico. 

 

Um indivíduo e sua causa demandam uma ação, e essa ação acontece a partir do ativismo. A 

essência do ativismo é a ação, a operação que tem como alvo modificar a realidade. Esse 

ativismo, por sua vez, demanda uma organização que viabilize a concretização da causa, 

inclusive no escopo dessa tese, internacional. Assim, quem dá corpo à causa é o ativismo e 

quem dá movimento ao ativismo, principalmente o internacional, são as ONGIs. Nesse sentido, 

a causa tem papel na constituição de vínculos com grupos e com organizações. 
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2.4 Ativismo em Organizações não Governamentais Internacionais  

 

Através das ONGIs acontece o ativismo internacional aqui estudado mas, antes de conceituar 

nosso objeto, é importante entender o contexto em que elas se situam. Elas são parte das 

Organizações Internacionais – OI, um conjunto de instituições supranacionais que buscam 

garantir o equilíbrio no sistema internacional, que proporciona cooperação, regras e normas, 

visando a resolução de problemas em diversas áreas de convivência.  

 

As OIs compõem o terceiro setor, partem da iniciativa privada, mas são constituídas como 

organizações sem fins lucrativos, de utilidade pública, que têm por objetivo gerar serviços de 

carácter público em áreas de relevante interesse social (INSTITUTO PRO BONO, 2014). O 

terceiro setor tem assumido um papel cada vez mais importante, deixando sua anterior posição, 

tida como marginal em relação ao Estado e ao Mercado, e tem gerado uma dinâmica própria 

nas esferas de poder, contribuindo, principalmente para o desenvolvimento econômico e social 

de populações e regiões geográficas em âmbito mundial. 

 

Parte das Organizações Internacionais - OI - nasce na sociedade civil, na esfera das relações 

entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolve à margem das relações 

de poder que caracterizam as instituições estatais. Elas têm como campo de atuação a sociedade 

civil global, e podem ser definidas como “iniciativas de indivíduos ou grupos, de caráter 

voluntário e sem fins lucrativos, que perpassam as fronteiras dos Estados” (HERZ; HOFFMAN, 

2004, p. 218).  

 

A forma mais institucionalizada das OIs de realizar a cooperação internacional acontece através 

das: 

 

 Organizações Intergovernamentais Internacionais – OIG, formadas por 

Estados participantes de uma rede com interesses comuns, como por exemplo, 

a ONU, a OTAN, o FMI e outras. 

 Organizações Não Governamentais Internacionais – ONGI, formadas por 

organismos independentes de políticas e diretrizes de Estado (s) que também 

atuam em rede. Se voltam para causas como os direitos humanos, a paz ou a 

proteção ambiental, ou serviços específicos, como ajuda humanitária e 

fomento de desenvolvimento econômico. 
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O interesse maior nesse estudo recaiu sobre esse último organismo. As Organizações não 

Governamentais Internacionais são “organizações voluntárias organizadas por indivíduos e 

grupos e que contam com um documento constituinte e uma sede permanente” (HERZ; 

HOFFMAN, 2004, p. 220). A União das Associações Internacionais – UAI (Union of 

Internacional Association – UIA), um instituto de pesquisa e centro de documentação sediado 

em Bruxelas, fundado em 1910 e referência na área, utiliza o conceito do Conselho Econômico 

e Social das Nações Unidas (ECOSOC):  

 

Qualquer organização que não é estabelecida por acordo intergovernamental 

(Resolução 288 (X) a 27 fevereiro de 1950), ‘incluindo organizações que 

aceitem membros designados pelas autoridades governamentais, desde que 

essa associação não interfira na livre expressão de pontos de vista das 

organizações’ (Resolução 1296 (XLV) de 25 de junho de 1968). (UNION OF 

INTERNACIONAL ASSOCIATION, 2015). 

 

As ONGIs surgem no século XIX, a partir da identificação de questões universais e emergentes, 

como a paz e os problemas sociais. As duas grandes guerras, o desenvolvimento econômico, as 

inovações tecnológicas e o crescimento do número de Estados no sistema internacional 

favoreceram seu enorme crescimento. A mais antiga registrada na UAI é a Sociedade 

Antiescravagista para a Proteção dos Direitos Humanos, criada em 1839. Outro exemplo é a 

Cruz Vermelha, organização conhecida por seu trabalho humanitário em guerras, criada em 

1860. Durante a década de 1990, o número de ONGIs registradas na UAI cresceu de 10.292 

para 13.206, e seus membros de 155.000 para 263.000. A maioria das ONGIs são sediadas no 

Canadá, Estados Unidos e países da Europa e as cidades que mais concentraram encontros 

dessas organizações em 2013 foram Bruxelas e Singapura (HERZ; HOFFMAN, 2004; UNION 

OF INTERNACIONAL ASSOCIATION, 2015). 

 

Apesar dessas organizações serem registradas como entidades sem fins lucrativos em cada 

Estado onde atuam, de acordo com a legislação nacional, as ONGIs caracterizam-se por um 

maior grau de formalização e institucionalização, tendo um documento constituinte único e um 

secretariado localizado em um Estado específico, que garantem o seu caráter internacional. 

 

Na presente tese, as ONGIs foram delimitadas entre aquelas que atuam em causas ambientais, 

de desenvolvimento social e humanitárias. Elas enfatizam suas políticas e ações junto ao meio 

ambiente/biodiversidade, como a holandesa Greenpeace ou a suíça World Wildlife Fund 
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(WWF). Existem algumas que tratam de desenvolvimento e justiça social, ligadas ao fomento 

de Educação, artes, e esportes, como a portuguesa Oikos. Outras agem através de atendimento 

de emergência a desastres como a Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras (MSF). Para 

melhor ilustrar, apresenta-se três exemplos a seguir. 

 

A organização Médicos sem Fronteiras oferece ajuda médica e humanitária a populações em 

situações de emergência, em casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e 

exclusão do acesso a serviços de saúde. Proporciona também ações de longo prazo na ajuda a 

refugiados, em casos de conflitos prolongados, instabilidade crônica ou após a ocorrência de 

catástrofes naturais ou provocadas pela ação humana. Foi criada em 1971, na França, por 

médicos e jornalistas, embasada na ideia de que todas as pessoas têm direito a tratamento 

médico e que essa necessidade é mais importante do que as fronteiras nacionais. Em 1999, MSF 

recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Atualmente, atuam em cerca de 70 países, com escritórios 

distribuídos por 28 países e possui mais de 34 mil profissionais trabalhando, principalmente em 

países em desenvolvimento, assim como aqueles em estado de guerra. A organização é 

composta de voluntários e de uma equipe permanente, sendo financiada por contribuintes de 

diversos países, em sua maioria de pessoas físicas (MÉDICOS SEM FRONTEIRAS, 2014). 

 

A história da ONGI Greenpeace começou em 1971, no Canadá, quando um grupo de 

ecologistas, jornalistas e hippies zarparam do porto de Vancouver rumo ao Ártico a bordo de 

um barco de pesca para impedir que os Estados Unidos levassem a cabo testes nucleares em na 

costa ocidental do Alasca. Tendo sido interceptados antes de chegar a seu destino, o grupo 

chamou a atenção mundial, sendo hoje considerada a maior organização ambientalista do 

mundo, cuja missão é proteger o meio ambiente, promover a paz e inspirar mudanças de atitudes 

que garantam um futuro mais verde e limpo para esta e para as futuras gerações. As campanhas 

do Greenpeace envolvem: mudanças climáticas, proteção às florestas, oceanos, agricultura 

sustentável, poluição e energia nuclear. No Brasil, as principais frentes de trabalho são a 

proteção à Amazônia e a campanha de Clima e Energia. A organização Greenpeace está 

presente em 43 países de todos os continentes, contando com o apoio de quase 4 milhões de 

colaboradores (financiadores) em todo o mundo e cerca de 18 mil voluntários. A sede brasileira 

da organização encontra-se em São Paulo, com escritório também em Manaus e em Brasília, 

contando com 35 mil colaboradores e cerca de 300 voluntários espalhados por oito capitais 

brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e 

São Paulo (GREENPEACE, 2014). 
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A Oikos é uma organização com sede em Portugal que trabalha com as comunidades de regiões 

e países mais pobres e vulneráveis, independentemente da sua origem étnica, língua, religião 

ou geografia. Na Oikos, acredita-se em um mundo sem pobreza e injustiça, onde o 

desenvolvimento humano seja equitativo e sustentável em escala local e global. Desde a 

emergência ao desenvolvimento, passando pela Educação, mobilização social e influência 

pública, o trabalho da Oikos estende-se atualmente a Portugal, África e América Latina. No ano 

de 2000, foi atribuído à Oikos o Estatuto Consultivo junto do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas (ECOSOC)3 (OIKOS, 2014). 

 

Este capítulo buscou apresentar o trabalho ativista e as ONGIs, assim como o panorama 

histórico de sua emergência. No capítulo três, o ativismo será abordado pela ótica da 

Psicossociologia e da psicanálise e terá por objetivo discorrer sobre as motivações psíquicas 

inconscientes, grupais e individuais, para o ativismo. 

 

  

                                                 
3 ECOSOC é a sigla em inglês de “The Economic and Social Council”. 
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3 UM OLHAR DA PSICOSSOCIOLOGIA SOBRE AS ORGANIZAÇÕES 

 

Este capítulo apresentará uma abordagem teórica do ativismo a partir da Psicossociologia e da 

Psicanálise. O encaminhamento para essas disciplinas coaduna-se com o campo dos Estudos 

Organizacionais: 

 

[...] um campo eclético, com múltiplas partes interessadas também. Não só se auto 

identificam como "tomadores" de muitas outras disciplinas científicas (por exemplo, 

Psicologia, Sociologia, Economia, etc.), mas também afirmam falar para acadêmicos 

e profissionais. (CORLEY; GIOIA, 2011, p. 12, tradução nossa).  

 

Nesse contexto, a abordagem psicossociológica surge como uma possibilidade para entender o 

fenômeno do ativismo internacional a partir da interface entre indivíduo, organização e 

sociedade, enquanto elementos indissociáveis e mutuamente dependentes. A Psicanálise se 

constitui como uma das matrizes teóricas essenciais para a Psicossociologia, como atestam os 

trabalhos de Enriquez (1990; 2001), e também contribuirá para a elucidação do objeto de 

pesquisa (MACHADO; ROEDEL, 2001). 

 

O termo “Psicanálise” designa tanto um campo de saber, quanto um método terapêutico 

(ROUDINESCO; PLON, 1998). Embora tenha emergido no tratamento das neuroses, mais 

especificamente da histeria, a Psicanálise não se limita à clínica e nem a um método de 

investigação individual, sendo a sua abrangência e interesses diversos. A psicanálise, enquanto 

meio de pesquisa, pode ser aplicada a várias outras áreas do conhecimento, inclusive a 

Administração: 

 

Originalmente, o significado da Psicanálise foi apenas terapêutico. Ela buscou 

criar um tratamento novo e eficaz para as enfermidades neuróticas. No 

entanto, conexões que na época não podíamos imaginar, fizeram-na ir bastante 

além do seu objetivo inicial. Por fim, ela pretendeu haver estabelecido sobre 

uma nova base toda a nossa concepção de vida psíquica, desse modo 

adquirindo importância para todas as áreas do saber fundamentadas na 

Psicologia. (FREUD, 1925/2011, p. 254). 
 

Assim, a teoria psicanalítica é mais uma das áreas do conhecimento que contribui para o estudo 

das organizações através do foco nas pessoas enquanto sujeitos divididos entre instâncias 

psíquicas que estão em conflito entre si, dotados de pulsões e de um inconsciente. Mas também 

a Psicanálise contribui para a elucidação dos diversos elementos constitutivos da cultura 
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organizacional, enquanto um exemplo de instância normativa da civilização, que comporta em 

si um grupo social. 

 

Enriquez (1990) levantou as obras sociais de Freud em Da horda ao Estado - Psicanálise e 

vínculo social, cuja primeira edição é de 1983, para analisar o que ele chamou de construção 

do vínculo social, ou seja, da saída do caos à vida organizada por grupos. Os textos considerados 

obras sociais são “Totem e Tabu” (1912-1913/2012), “Psicologia das Massas e Análise do Eu” 

(1921/2011), “O Futuro de uma Ilusão” (1927/ 2011), “O Mal-Estar na Civilização” 

(1930/2010), “Moisés e o Monoteísmo” (1939/2006) e “Por que a Guerra”? (1932/2010). 

Nessas obras, Freud desenvolve o argumento da indissociabilidade entre o indivíduo e o social, 

e demonstra a onipresença do outro, seja ele um companheiro ou um rival, um genitor ou um 

cônjuge, um colega de trabalho ou um chefe, nos processos psíquicos do indivíduo, inclusive 

sendo o outro constitutivo para a gênese das instâncias psíquicas. Freud evidencia as relações 

de conflito, mas também de harmonia, entre as pulsões – impulsos poderosos e primitivos que 

são determinantes para o sujeito – e a civilização, destacando o papel central da sociedade na 

produção do mal-estar de que padece o homem, ao exigir-lhe uma supressão demasiada das 

pulsões.  

 

A despeito de retratarem a civilização da primeira metade do século XX, ainda marcada pelos 

ideais vitorianos de acentuada repressão da sexualidade, essa abordagem social de Freud 

permanece importante como elemento de reflexão social. Por exemplo, em “A Psicologia das 

Massas e Análise do Eu”, Freud (1921/2011) mostra que não há separação entre a realidade 

psíquica individual e a realidade cultural. Elas estão imbricadas, visto que os sujeitos produzem 

transformações na cultura e a cultura transforma os sujeitos: 

 

A psicologia das massas trata o ser individual como membro de uma tribo, um 

povo, uma casta, uma classe, uma instituição, ou como parte de uma 

aglomeração que se organiza como massa em determinado momento, para um 

certo fim. (FREUD, 1921/2011, p. 15). 

 

Em outras palavras, a Psicologia Individual é ao mesmo tempo Psicologia Social, não havendo 

oposição intrínseca entre o indivíduo e o laço social (FREUD, 1921/2011; 1913/2012). 

 

A Psicossociologia é uma vertente da Psicologia Social que tem como campo de estudo os 

grupos, as organizações e as comunidades que medeiam a vida dos indivíduos e são por esses 
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criados, geridos e transformados. Tem como elemento de pesquisa a análise e a reflexão sobre 

as condutas concretas dos indivíduos inseridos em grupos e organizações no quadro da vida 

cotidiana (MACHADO; ROEDEL, 2001). 

 

O acontecimento inaugural da intervenção psicossociológica (de vertente psicanalítica) foi 

provavelmente a socioanálise, desenvolvida por pesquisadores do Tavistock Institute of Human 

Relations da Inglaterra. Todavia, foi na França que a intervenção psicossociológica continuou 

a se desenvolver e se difundir, tendo entre os primeiros teóricos e práticos: Max Pagès, Jean-

Claude Rouchy, André Lévy, Eugène Enriquez e Jean Dubost. No Brasil, a Psicossociologia 

foi introduzida nos Estudos Organizacionais, mediante trabalhos como os de Fernando Prestes 

Motta, que realizou uma análise crítica do poder organizacional, e os de Maria Ester de Freitas 

com a cultura organizacional, entre outros autores (MACHADO, 2010; FREITAS, 2013).  

 

É importante destacar que a introdução à Psicanálise que segue tem como base as ideias do seu 

fundador, Sigmund Freud (1853-1939), e objetiva apresentar conceitos psicanalíticos que serão 

posteriormente articulados com os entendimentos da Psicossociologia Organizacional, os quais 

serão apresentados na sequência, compondo assim a base teórica dessa tese.  

 

 

3.1 Introdução à Psicanálise 

 

A Psicanálise, ao longo dos anos, ramificou-se em várias escolas, algumas das quais têm 

posições irreconciliáveis. Dentre as correntes e/ou escolas principais, pode-se citar: a 

Freudiana, a Kleiniana, a da psicologia do Ego, a Bioniana e a Lacaniana. Nesta tese, foi 

majoritariamente adotada uma perspectiva Freudiana, haja vista que conceitos clássicos como 

os de Narcisismo, Pulsão, Tópica Psíquica, Sublimação, Identificação, Civilização, Ilusão e 

Grupo, foram essenciais para compreender o sujeito que é ativista, assim como suas interações 

com o grupo e com as ONGIs, subsidiando as análises e conclusões da tese. A apresentação da 

Psicanálise de base Freudiana, além de útil, é necessária porque é o pano de fundo da 

Psicossociologia, abordagem teórica principal dessa tese. 

 

Faz-se necessário, antes de imergir na teorização Freudiana, assinalar que não foram 

encontradas pesquisas em psicanálise cujo objeto de estudo fosse o ativismo. Foram usadas as 

seguintes palavras-chaves e suas possíveis combinações por meio dos descritores: ativismo, 
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Psicanálise; ativismo, sublimação; ativismo, Ideal do Ego; ativismo internacional, Psicanálise; 

ativismo internacional, sublimação; ativismo internacional, Ideal do Ego. As buscas foram 

realizadas nas bases de dados dos periódicos CAPES e da Scielo- Scientific Library Online. 

Foram encontrados dois artigos com temática análoga, abordando o voluntariado. A aparente 

ausência de literatura psicanalítica sobre o assunto confere uma qualidade inovadora à pesquisa. 

 

Segundo Freud, a “descoberta” do inconsciente através das investigações psicanalíticas, 

juntamente com a do heliocentrismo de Copérnico4 e da sistematização da Teoria da Evolução 

de Darwin5 configuraram os três abalos sísmicos no amor-próprio da humanidade. Após o 

surgimento da psicanálise, com sua afirmação de que os processos inconscientes são 

dominantes na vida psíquica e que a consciência é uma qualidade psíquica efêmera (FREUD, 

1923/2011), o entendimento do ser humano mudou de forma irrevogável. Se no Iluminismo, a 

crença na racionalidade decorria da identificação entre indivíduo e consciência, o papel 

concedido ao inconsciente é um duro golpe para o sujeito cartesiano e para a racionalidade 

científica. Já não é mais possível ao homem se sentir o centro do mundo, nem se sentir diferente 

ou melhor do que os outros animais, nem mesmo lhe é possível ser “[...] senhor em sua própria 

casa” (FREUD, 1917/2010, p. 250), após a descoberta de que suas ações e desejos são 

governados pelas forças do inconsciente, as quais ele não pode controlar. 

 

Segundo Garcia-Roza (1995), o uso da expressão “descoberta” para se referir ao inconsciente 

freudiano é inadequado, pois, ao contrário de fenômenos naturais e biológicos, o inconsciente 

não pode ser observado, mas apenas inferido por seus efeitos. O que se tem acesso como 

sintomas neuróticos, sonhos, piadas e lapsos são derivados/formações do inconsciente, efeitos 

dos processos inconscientes que se fazem sentir na consciência (FREUD, 1915b/2010). Seria, 

então, preferível dizer que Freud “inventou” o inconsciente, enquanto pressuposição necessária 

para fundamentar a psicanálise enquanto ciência. 

 

                                                 
4 Nicolau Copérnico (1473 - 1543) foi um astrônomo e matemático polonês que defendeu a teoria heliocêntrica do 

Sistema Solar, sendo um marco na história da ciência. “O sistema apresentado por Nicolau Copérnico, em 1543, 

no De Revolutionibus Orbium Coelestium representou uma ruptura, uma verdadeira revolução, tanto na 

compreensão do Universo quanto em suas implicações, ao deslocar a Terra (geocentrismo) do centro do sistema, 

como nos diversos modelos anteriores, colocando em seu lugar o Sol (heliocentrismo) ” (ROSA, 2012a, p. 419).  
5 Charles Robert Darwin (1809 -1882) foi um naturalista britânico. “Por seu alto valor científico, por seu caráter 

inovador e pela formulação do evolucionismo biológico pela seleção natural sobre as variações aleatórias das 

características dos indivíduos, a obra de Darwin é um marco na História da Ciência, em geral, e da Biologia, em 

particular, uma vez que representa a vitória do tratamento estritamente científico dos fenômenos naturais sobre o 

preconceito, a especulação, a revelação e o sobrenatural”. (ROSA, 2012b, p. 288-9) 
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A Psicanálise pode ser também denominada de metapsicologia, pois não se restringe à descrição 

dos comportamentos e sintomas, utilizando conceitos abstratos e identificando processos 

subjacentes aos fenômenos. Uma descrição metapsicológica de um processo mental considerará 

três dimensões: a dinâmica, a topológica e a econômica. A dimensão topológica diz respeito às 

instâncias do aparelho psíquico, que são os lugares psíquicos. A existência de um conjunto de 

lugares psíquicos, ao invés de um, é indicativo de que o sujeito é constitutivamente dividido 

Estes lugares são esquemáticos e, portanto, não são físicos e estão dissociados da anatomia. A 

dinâmica concerne às relações entre essas instâncias, que podem ser de conflito ou cooperação. 

Por sua vez, o aspecto econômico se relaciona às quantidades de libido que circulam nesse 

aparelho.6 (FREUD, 1915b/2010). 

 

Diversas críticas foram feitas à Psicanálise por não se basear em elementos concretos para 

explicar a etiologia das neuroses e do comportamento humano em geral, e pelo contrário, 

remetê-los a processos psíquicos inconscientes. Freud, sempre se adiantando ao argumento de 

seus opositores, refletiu sobre essas objeções: 

 

Se não existe certificação objetiva da Psicanálise nem qualquer possibilidade 

de demonstrá-la, como pode alguém aprendê-la, afinal, e se convencer da 

verdade de suas afirmações? (FREUD, 1916/2014, p. 25). 

 

Embora a análise determine que a causa para os fenômenos psíquicos são elementos 

impossíveis de observar, a Psicanálise não é uma metafísica, porque parte da experiência 

clínica, tendo Freud a construído a partir do que ele percebia nos seus pacientes.  As relações 

teóricas e conceituais foram traçadas a partir da observação clínica, para auxiliar na 

compreensão destes fenômenos. Por exemplo, Freud identificou nele mesmo e em seus 

pacientes o Complexo de Édipo, um processo estruturante da subjetividade, que, em resumo, 

pode ser definido como a tendência que a criança experimenta em investir um dos genitores/ 

cuidadores como objeto de amor e se identificar com o outro genitor/cuidador, o qual será 

sentido também como rival (FREUD, 1923/2011). 

 

A Psicanálise utiliza os mitos gregos de Édipo e de Narciso como base para erigir dois de seus 

conceitos basilares. O Complexo de Édipo faz referência à clássica tragédia grega relatada por 

                                                 
6 No texto “O inconsciente”, Freud propõe que seja denominada metapsicológica “uma exposição na qual 

consigamos descrever um processo psíquico em suas relações dinâmicas, topológicas e econômicas” (FREUD, 

1915b/2010, p. 121) 
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Sófocles na trilogia “Édipo Rei”, “Antígona” e “Édipo em Colono”. Nela é narrado como 

Édipo, filho dos monarcas da cidade de Tebas, Laio e Jocasta, após uma série de desventuras, 

mata o próprio pai e se casa com a mãe. Freud se utiliza do conceito do Complexo de Édipo 

para tentar explicar muitos dos sintomas neuróticos que encontrava em suas primeiras pacientes 

histéricas. 

 

O Complexo de Édipo costuma ocorrer7 na primeira infância, em crianças de 3 a 5 anos de 

idade. A forma completa do Édipo caracteriza-se pela predominância do investimento libidinal 

em um dos pais8 e pela predominância da identificação com o outro, acompanhada de 

hostilidade. Nesta forma completa, se torna evidente a bissexualidade constitutiva do ser 

humano, pois ambos os pais - ocupem eles o lugar de pai ou de mãe - são objetos de amor e de 

identificação, em diferentes proporções. Este investimento libidinal da criança é diferente do 

que ocorre no adulto, pois a criança não deseja sexualmente – no sentido corrente do termo – a 

mãe ou o pai, mas reclama o seu amor e atenção. No entanto, a criança se vê frustrada tanto 

pela presença do genitor, que rivaliza com ela nessa relação, quanto pela impossibilidade de 

concretizar seus anseios amorosos com relação ao outro genitor. A dissolução do Complexo de 

Édipo decorre desta frustração. Após a dissolução do Édipo, as identificações com os pais levam 

à criação do Superego, a instância psíquica cuja principal função é a censura e avaliação do 

Ego, sendo o representante psíquico da antiga autoridade dos pais (FREUD, 1923/2011; 

1930/2010). Dentre as publicações de Freud, a que melhor ilustra o Complexo de Édipo é “O 

caso do pequeno Hans”, publicado em 1909. 

 

A libido é a energia psíquica quantitativamente variável, conquanto não mensurável, das 

pulsões sexuais. O sexual aqui é utilizado no sentido ampliado do termo, abarcando além das 

relações sexuais, as relações afetivas, de amizade, os familiares, os vínculos grupais, etc. 

(FREUD, 1921/2011).  A libido pode ser dirigida para objetos ou dirigida ao próprio Ego9. Uma 

vez que o quantum de libido é limitado, não se pode investir igualmente todos objetos e, 

portanto, à medida que se investe os objetos externos, se desinveste o Ego. Sobrepostas, a 

interação desses dois vetores ora dirigidos a um objeto, ora ao Ego, “permitiu dar conta de um 

                                                 
7 Embora haja uma idade em que o complexo de Édipo se desenvolva com mais frequência, a psicanálise não 

considera a questão cronológica como central para avaliar os efeitos deste complexo que é estruturante para o 

psiquismo. A ênfase da psicanálise não é o desenvolvimento do ser humano em fases cronológicas 
8 O termo pais é aqui entendido como abrangendo todo tipo de configuração familiar, seja ela heteroafetiva ou 

homoafetiva, haja vista que na criação do infante o que é estruturante são os papéis exercidos, e não o gênero dos 

pais. 
9 Objeto da pulsão e Ego serão tratados mais à frente. 
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grande número de processos normais e patológicos da vida psíquica” (FREUD, 1924/2011, p. 

241). 

 

O Narcisismo, por referência à personagem da mitologia grega, é o amor pela imagem de si 

mesmo. A lenda foi notabilizada por Ovídio, na terceira parte de suas Metamorfoses. Narciso 

era filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Liríope. Ele era muito belo e atraiu o desejo de mais 

de uma ninfa, dentre elas Eco, a quem repeliu. Adoentada, ela implorou à deusa Nêmesis que a 

vingasse, e, durante uma caçada, Narciso fez uma pausa junto a uma fonte de águas claras e, 

fascinado por seu reflexo, supôs estar vendo um outro ser. Apaixonado por si mesmo, ele 

mergulhou os braços na água para abraçar aquela imagem que não parava de se esquivar. 

Torturado por esse desejo impossível, chorou e acabou por perceber que ele mesmo era o objeto 

de seu amor. Quis então separar-se de sua própria pessoa e se feriu até sangrar e morrer 

(ROUDINESCO; PLON, 1998). 

 

O Narcisismo pode ser entendido como o investimento libidinal direcionado ao próprio Ego do 

sujeito. É o “amar a si mesmo”, haja vista que o Ego do sujeito foi tomado como objeto de 

amor. Antes de postular a segunda tópica, no texto “Introdução ao Narcisismo”, Freud 

(1914/2010) já compreende o Ego como uma construção, e não como um dado originário, visto 

que é precedido pelo autoerotismo. Também nesse texto, o autor declara que o Ego se forma 

pelo investimento libidinal dos pais, sendo inicialmente identificado com toda sorte de 

perfeições, levando a criança a assumir uma postura de onipotência: sua majestade, o bebê.  

 

O texto “ Introdução ao narcisismo” possui uma importância crucial para as elaborações que 

culminaram na segunda tópica e a tripartição do psiquismo em Ego, Superego e Id. O Ego passa 

a ser entendido como o primeiro polo do investimento libidinal organizado, sendo erogeneizado 

pelo amor dos pais e configurando-se enquanto o lugar para onde a libido pode retornar quando 

houver frustração no mundo externo. São diferenciados o narcisismo primário e secundário. O 

autoerotismo é o estágio libidinal primevo – anterior ao narcisismo – no qual os investimentos 

libidinais estão dispersos, pois ainda não houve a unificação da imagem corporal. O narcisismo 

primário corresponde ao momento de formação do Ego, que decorre do investimento libidinal 

intenso dos pais na criança, que nela vislumbram, nostalgicamente, seu narcisismo primário 

perdido. Tal investimento é a nova ação psíquica necessária para levar a criança do 

autoerotismo para a “constituição de uma imagem unificada de si a ser doravante investida, 

através da qual o sujeito se reconhece: o Ego Ideal, perfeito, onipotente, infinito e imortal” 
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(KUPERMANN, 2003, p. 110), um estado em que a criança investe toda a sua libido em si 

mesma e experimenta uma ilusão de completude (LACAN apud CASTIEL, 2007). São as 

frustrações que a criança vivencia à época da dissolução do complexo de Édipo, denominadas 

de complexo de castração, que sepultam esse Ego Ideal. O substituto do Ego Ideal é uma 

instância chamada Ideal do Ego. Esta instância é apartada do Ego, o qual se perceberá doravante 

como incompleto, e consiste num horizonte que o Ego sempre se esforçará para atingir. Entre 

o narcisismo primário e o secundário, instaura-se o aloerotismo, o investimento objetal. Por 

fim, o narcisismo secundário designa um retorno ao Ego da libido retirada dos seus 

investimentos objetais. A retração da libido do mundo externo e de seus objetos para o Ego 

pode decorrer de uma frustração, como ocorre na neurose, ou de uma perda, como ocorre no 

luto (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992; RUDINESCO; PLON, 1998). 

 

A Psicanálise pretende alcançar a subjetividade humana, a pessoa enquanto sujeito. Sujeito vem 

do Latin Subjectum, que significa submetido. O sujeito sobre o qual opera a psicanálise é 

submetido, subordinado à ordem da linguagem, da cultura, das regras sociais, entre outras. O 

nosso jeito de amar, de odiar, de encarar os fatos da vida está em grande parte, determinado 

desde a primeira infância. As experiências vividas na primeira infância são comumente 

esquecidas, fenômeno denominado de amnésia infantil (FREUD, 1905/2016). Contudo, tais 

experiências permanecem registradas no inconsciente, enquanto representações inconscientes, 

que consistem em traços de memória, investidos pela libido (FREUD, 1915b/2010). Tais 

representações inconscientes, desconhecidas para o próprio sujeito, são determinantes para o 

que ele próprio carrega de mais íntimo: seu desejo e suas fantasias. Ressalte-se que, o que é 

mais essencial para a constituição do sujeito não é sua história factual, mas o modo como esta 

foi representada de modo a compor sua fantasia. É o processo de representação e a constituição 

da fantasia que tornam cada sujeito ímpar, singular (ELIA, 2004). 

 

Freud empregou o termo “sujeito” sem o conceituar, utilizando-o muitas vezes como sinônimo 

de indivíduo. Mesmo sem uma conceituação objetiva, Freud na verdade já enfoca o sujeito do 

inconsciente, compreendendo o ser humano como dividido e não como um indivíduo do latim 

in-dividuus, que não pode ser dividido.  Na tentativa de compreender os sintomas neuróticos, 

Freud postulou que o psiquismo deveria operar em dois níveis: no nível da consciência, onde 

existe o sujeito do pensamento, que se programa, raciocina e tem os seus projetos; e no nível 

do inconsciente, o sujeito do não-pensamento, com forças que mobilizam ou inviabilizam as 

realizações dos indivíduos, independentemente das suas determinações conscientes.  
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Há dois princípios do funcionamento mental: o princípio de prazer e o princípio de realidade. 

O primeiro é o modo de funcionamento do inconsciente, sendo a forma primária de 

funcionamento do psiquismo. Caracteriza-se por simplesmente buscar o ganho de prazer e 

evitar o desprazer, sem ponderar o contexto e a realidade. As fantasias, que podem ser 

inconscientes ou conscientes (brincadeiras e devaneios), funcionam de acordo com o princípio 

do prazer e são uma encenação dos desejos inconscientes, distorcidos em maior ou menor 

proporção, de acordo com o seu conteúdo e com sua proximidade da consciência (FREUD, 

1908a/2015). É uma característica do desejo inconsciente ser indestrutível, porquanto jamais 

será completamente satisfeito, e, a cada vez que se crê tê-lo satisfeito, ele assume uma nova 

feição e impele o sujeito para novas buscas. A fantasia inconsciente é o verdadeiro núcleo da 

realidade psíquica, capaz de explicar os mais diversos posicionamentos subjetivos, pois ela é a 

fonte das ideias, crenças e valores do sujeito (ROUDINESCO; PLON, 1998). O segundo modo 

é o princípio de realidade, que surge posteriormente ao princípio do prazer, e consiste em sua 

modificação, numa tentativa de garantir que seus objetivos sejam alcançados a longo prazo. 

Para isso, sob a regência do princípio de realidade, surge o pensamento consciente, que examina 

as condições do mundo exterior, podendo tolerar o adiamento da satisfação e que busca 

modificar a realidade por meio da ação (FREUD, 1911/2010). 

 

Se “os neuróticos dão as costas à realidade por considerá-la – no todo ou em parte – 

insuportável” (FREUD, 1911/2010, p. 109), ao refletir sobre o ativismo, parece que estes, pelo 

contrário, tomam outro direcionamento. Embora o ativista possua uma ideologia, que se 

condensa na causa que defende, a qual possui um valor psíquico de fantasia enquanto encenação 

imaginada de um desejo, ele é um sujeito que se vincula fortemente à realidade, pois se implica 

numa ação complexa para modificar os aspectos frustrantes daquela. Logo, em sua existência, 

o ativista parece conseguir aproximar os princípios do prazer e de realidade a partir de seu 

trabalho. Ao tentar modificar a realidade através da ação, mas em consonância com os próprios 

desejos, o trabalho do ativista pode ser considerado um ato sublimatório, conforme será 

abordado adiante. 

 

O inconsciente é o objeto de estudo da Psicanálise. É um objeto paradoxal, pois embora seja o 

elemento central do psiquismo humano, foi descoberto através dos seus efeitos e só pode ser 

conhecido e influenciado de forma indireta. A própria técnica psicanalítica só intervém no 

inconsciente indiretamente, a partir da palavra (FREUD, 1915b/2010). Por esse motivo, o 
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arcabouço teórico da Psicanálise se desenvolveu através da formulação de conceitos abstratos. 

Um exemplo é o conceito de sexualidade. Mais do que uma referência genital, a sexualidade 

tem a ver com todas as formas de energia que se movimentam no sentido da vida. É este 

pressuposto que faculta pensar a sexualidade infantil (FREUD, 1920/2010). 

 

Freud concedeu um lugar privilegiado aos poetas e filósofos por estes já terem tratado do 

inconsciente antes dele, mas deixou claro que não era o mesmo inconsciente que estava em 

questão. Os filósofos e poetas concebiam o inconsciente como tudo aquilo que está fora da 

consciência, o profundo da consciência, ou como um lugar do caótico e do misterioso, bem 

como para designar, de forma adjetiva, as pessoas irresponsáveis ou loucas que não têm controle 

dos próprios atos (ROUDINESCO; PLON, 1998). 

 

O inconsciente pode ser compreendido como um sistema psíquico, o sistema Ics, o qual junto 

com o sistema Pcs.- Cs., que engloba o Pré-consciente e o Consciente, compõe o aparelho 

psíquico. No Inconsciente, predomina o recalcado, que só pode alcançar a consciência com 

grandes dificuldades após a luta contra as resistências, tendo que vencer a censura mais rigorosa 

que o separa do Pcs-Cs. No Pré-consciente, as representações embora estejam temporariamente 

inconscientes, podem ser facilmente tornadas conscientes. Por esse motivo, o Pcs. é 

compreendido em conjunto com o Cs., pois entre eles as trocas são facilitadas. Este aparelho 

psíquico caracteriza-se pelas intensas comunicações entre as instâncias, circulando nele libido 

e representações. Por exemplo, os derivados do inconsciente, conquanto bastante distorcidos, 

conseguem acessar o sistema Pcs.-Cs. (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992). Os sistemas 

descritos acima compõem a primeira tópica do aparelho psíquico. Posteriormente, na segunda 

tópica (FREUD, 1923/2011) foi delineada uma nova “geografia” para o psiquismo, subdividido 

agora em: Id, Ego e Superego. 

 

Freud comparou o inconsciente a um outro que carregamos dentro de nós mesmos, como um 

estranho que nos habita. Para entender como somos governados por este “outro”, é preciso antes 

entender o conceito de pulsão.  
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Algumas vezes toma-se o conceito pulsão10 erroneamente como sinônimo de instinto: como 

uma vontade, algo como o impulso que faz um animal agir. O entendimento do conceito de 

pulsão é um desafio porque “nos aparece como um conceito-limite entre o somático e o 

psíquico, como o representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que 

atingem a alma, como uma medida do trabalho imposto à psique por sua ligação com o corpo” 

(FREUD, 1915a/2010, p. 57). Conforme é possível depreender do trecho acima, a pulsão se liga 

ao corpo enquanto indissociável do psiquismo, portanto esse corpo ao qual se liga à pulsão não 

pode ser meramente o corpo biológico, em sua animalidade governada pelos instintos. 

 

A pulsão é um estímulo interno que nunca cessa e do qual não se pode fugir, constituindo-se na 

energia que alimenta as ações humanas. Ela possui quatro componentes: um impulso, uma meta, 

um objeto e uma fonte (FREUD, 1915a/2010, p. 57-59): a) o impulso é seu elemento motor, a 

soma de força ou de trabalho que ele representa; b) a meta é sempre a satisfação, identificável 

ao decréscimo de estímulo e sentida como prazer. Inúmeros caminhos podem conduzir à meta 

final, sendo estes denominados de metas intermediárias; c) o objeto é aquele com o qual ou pelo 

qual a pulsão pode alcançar a sua meta, é o que mais varia na pulsão, não estando originalmente 

ligado a ela, mas lhe sendo subordinado apenas devido a sua propriedade de tornar possível a 

satisfação e, por fim, d) a fonte compreende o processo somático num órgão ou parte do corpo, 

cujo estímulo é representado na psique. 

 

A pulsão é uma montagem humana histórica e singular e sua satisfação passa por uma 

pluralidade de encaminhamentos: 

 

A pulsão é bastante plástica. Vários caminhos são capazes de satisfazê-la. Eles 

podem se combinar. A satisfação de uma pulsão pode ser parcial ou inibida 

em sua finalidade. O próprio objeto, elemento através do qual uma pulsão se 

satisfaz, é extremamente variável. Ele se modifica ao longo da vida erótica de 

acordo com as conveniências da satisfação. (CRUXÊN, 2014, p. 8). 

 

Laplanche (1989) problematiza a questão da variabilidade do objeto, ao apontar a considerável 

frequência com que a história do sujeito o leva a se fixar em objetos específicos, ligando-se 

muito particularmente a estes. A fixação libidinal é um elemento importante para compreender 

                                                 
10 Em alemão, Freud usa palavras distintas para pulsão (Trieb) e instinto (Instinkt). Nessa tese, será utilizado o 

termo pulsão por ser mais conhecido e comum nas discussões dos comentadores brasileiros e obras traduzidas,  a 

não ser quando a citação direta utilizar o termo instinto. 



50 

 

o ativista em seu vínculo apaixonado com a causa, a qual parece condensar em si um montante 

considerável dos impulsos pulsionais do sujeito. 

 

Freud postula dois dualismos pulsionais. O primeiro dualismo contrapõe as pulsões sexuais às 

pulsões de autoconservação, ou seja, centraliza o conflito entre a sexualidade, em sentido 

ampliado, e a sobrevivência, vinculada ao Ego. A partir de 1914, com “Introdução ao 

Narcisismo”, percebe-se que o Ego também é investido libidinalmente e o primeiro dualismo 

se torna obsoleto. No segundo dualismo pulsional subsumem-se nas pulsões de vida, ou Eros, 

a sexualidade e a autoconservação. Eros é aquilo que mantém unido tudo que vive, formando 

unidades progressivamente maiores, conforme já fora apontado pelos poetas. O outro polo do 

dualismo será a pulsão de morte, ou Thanatos, exemplificada pelo sadismo e vinculada ao 

fenômeno de compulsão à repetição, a qual: 

 

De origem inconsciente e, portanto, difícil de controlar, essa compulsão leva 

o sujeito a se colocar repetitivamente em situações dolorosas, réplicas de 

experiências antigas. (RUDINESCO; PLON, 1998, p. 631). 

 

A pulsão de morte é identificada com a destruição e busca desintegrar unidades, procurando 

reduzir a tensão do psiquismo ao máximo, visando atingir o estado de quietude do inorgânico 

(FREUD, 1920/2010; 1930/2010). 

 

Freud (1915b/2010) afirma que a pulsão pode ser satisfeita de maneira direta ou de maneira 

indireta. Os destinos pulsionais são formas de satisfação indireta das pulsões, consistindo numa 

modalidade de defesa contra estas. São quatro os destinos: reversão no contrário, voltar-se 

contra a própria pessoa, recalque e sublimação. 

 

Um dos possíveis destinos da pulsão é a via sublimatória: “Diz-se que a pulsão é sublimada na 

medida em que é derivada para um novo objetivo não sexual e em que visa objetos socialmente 

valorizados” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992, p. 495). Ela consiste em um processo 

aventado por Freud para explicar as atividades humanas sem qualquer relação aparente com a 

sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Por 

exemplo, atividades artísticas ou a investigação intelectual. 

 

O termo sublimação aparece ao longo de toda a obra Freudiana, da época do caso Dora (1905) 

ao texto “O mal-estar na civilização” (1930). Entretanto, não há nenhum ensaio de Freud 
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especificamente dedicado ao processo sublimatório, do que resultou não ter sido propriamente 

desenvolvida uma teoria da sublimação, “não havendo uma conceituação abrangente e 

desenvolvida do processo sublimatório” (CASTIEL, 2007, p. 11), diferentemente do que 

ocorreu com os outros destinos pulsionais. Sobremaneira citada, mas insuficientemente 

desenvolvida por Freud, a sublimação é entendia por Laplanche (1989) como uma das cruzes 

da psicanálise, tanto por ser uma dificuldade teórica que a disciplina carrega quanto por ser um 

ponto de cruzamento entre inúmeros conceitos. O conceito de sublimação foi se alterando como 

uma resultante das modificações na teoria Freudiana, sendo possível delimitar como pontos de 

inflexão para o referido conceito: o primeiro dualismo pulsional, o advento do conceito de 

narcisismo, o segundo dualismo pulsional e a segunda tópica do aparelho psíquico (SOARES, 

2013). 

 

A questão da valorização social, decerto, é uma constante na abordagem Freudiana da 

sublimação (LAPLANCHE, 1989), estando tal referência ao social presente, inclusive, em 

pensadores que antecederam o pai da psicanálise. Segundo Cruxên (2004), desde Platão a 

sublimação foi vinculada às ideias de elevação e refinamento. Vista a centralidade do conceito 

de valorização social para a sublimação, cabe questionar em que acepção este conceito é tomado 

para a psicanálise e se ele transpõe a significação de um mero juízo de valor, o qual é tão relativo 

quanto houverem distintas culturas e indivíduos para emiti-lo: 

 

Essa noção de valorização social desemboca num duplo questionamento: 

primeiro, saber se essa valorização social é capital na própria definição de 

atividade sublimatória, o que leva principalmente a interrogar sobre o campo 

da sublimação e seus limites: uma atividade não valorizada supondo-se que 

isso exista – um hobby, uma ideia fixa, um colecionismo aberrante, será 

sublimação da mesma categoria de uma atividade socialmente reconhecida? 

E, se são sublimações, será necessário um novo conceito para dar conta delas? 

Por outro lado, supondo que se deva reter essa dimensão da valorização social, 

como compreendê-la, como compreender que ela seja suscetível de marcar o 

próprio processo psíquico? O que está em questão será a utilidade para a 

sociedade, será, de modo mais profundo, o reconhecimento pelo outro ou 

pelos outros [...]? (LAPLANCHE, 1989, p.12). 
 

Respondendo aos questionamentos de Laplanche (1989), é possível considerar uma produção 

humana valorizada socialmente se ela integra o campo simbólico de uma cultura, tem 

reconhecimento do outro – seja este um grupo numeroso ou apenas um indivíduo – e converge 

com os ideais de Ego do sujeito que a produziu e dos outros indivíduos. Esta definição permite 

ampliar o campo da sublimação, que não se circunscreve ao fazer científico e artístico, 
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abrangendo também outros trabalhos e ocupações (SOARES, 2013). A valorização social 

incide sobre o psiquismo na sublimação à medida que o ato sublimatório aproxima o Ego do 

Ideal do Ego. O Ideal do Ego, conforme será visto adiante, configurando-se enquanto uma 

internalização dos ideais sociais e culturais, permite que o indivíduo invista desejantemente 

num ideal alteritário, passível de trazer contribuições para a sociedade (FREUD, 1914/2010; 

1921/2011; KUPERMANN, 2003). 

 

A abordagem da sublimação se justifica por ser este um dos processos psíquicos capazes de 

explicar o ativismo, enquanto um fenômeno em que a satisfação pulsional contribui para 

fortalecer a civilização. Enquanto uma vocação que se apresenta numa minoria de indivíduos, 

o ativismo parece seguir a teorização Freudiana de que a sublimação é uma espécie de dom 

acessível a poucos (FREUD, 1908b/2015). Outras características que justificam a aproximar o 

ativismo da sublimação são: ser um trabalho desenvolvido com paixão e prazer, mas sem 

desvincular-se do princípio de realidade; gerar um ganho narcísico para o sujeito por aproximá-

lo de seu Ideal do Ego (FREUD, 1914/2010); ser motivado por Eros, constituindo-se num 

trabalho que claramente é uma afirmação da vida. 

 

Com o propósito de embasar a argumentação que assevera ser o ativismo um processo 

sublimatório, será apresentado o desenvolvimento do conceito de sublimação ao longo da obra 

Freudiana. O primeiro momento da teorização do processo sublimatório se insere no quadro do 

primeiro dualismo pulsional e da primeira tópica do aparelho psíquico. A sublimação é então 

vinculada à renúncia sexual e à dessexualização da meta pulsional, como um resultado do 

entendimento da sexualidade manifesta como uma força disruptiva que se contrapõe à 

autoconservação do indivíduo e à moral cultural. Em “Moral sexual civilizada e doença nervosa 

moderna” (FREUD, 1908b/2015), a sublimação é definida como a capacidade de trocar a meta 

sexual original por outra não-sexual, mas que mantenha alguma relação com a primeira, 

drenando a força da pulsão sexual para a atividade civilizatória. Também é referido que a 

sublimação só é acessível a uma minoria e que a quantidade de sublimação possível varia de 

indivíduo para indivíduo e de profissão a profissão. 

 

Nesse escrito, a civilização é atrelada, em sua gênese e manutenção, à renúncia das pulsões 

realizadas por cada indivíduo. Frente às rigorosas exigências da moral sexual civilizada 

vitoriana, que restringia amplamente a vida sexual dos indivíduos assim como a expressão da 

agressividade, há duas saídas para o indivíduo: a via do sintoma e a via da sublimação. A via 
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do sintoma resulta do conflito entre as exigências demasiadas de supressão pulsional e a 

constituição do sujeito, levando-o ao adoecimento. Kupermann (2003) qualifica a via do 

sintoma como “uma política solitária” contra as exigências da civilização, a qual gera angústia 

e não faz laço social. Nesse quadro, é possível pensar a sublimação como uma política que faz 

laço social, pois converge com os objetivos culturais ao fazer com que as pulsões sejam 

canalizadas para a força de trabalho e para a produção de bens culturais. O ativista sublimaria 

na medida em que se engaja com tal intensidade que trai a origem pulsional de sua relação com 

o trabalho. É possível dizer que o ativista também sublima por outro motivo, uma vez que o 

fruto do seu trabalho é a promoção do bem comum. 

 

Duas críticas podem ser dirigidas a esse primeiro conceito de sublimação. A primeira é que 

conceber a sublimação como uma manifestação do não-sexual (embora alimentada pela 

sexualidade) resultaria em colocá-la ao lado da autoconservação, o que é de todo incoerente, 

pois a sublimação está ao lado da cultura, além de ser discrepante do conceito de sexualidade 

ampliada. A segunda crítica reside em situar historicamente a civilização abordada por Freud, 

a fim de mostrar que a contraposição radical entre sublimação e erotismo é um aspecto 

particular da sociedade mais repressiva inaugurada com a revolução industrial, não sendo, 

portanto, a regra para todas as sociedades (MARCUSE, 1978 apud KUPERMANN, 2003). 

 

O segundo momento da teorização do sublimar é inaugurado com o advento do conceito de 

narcisismo. Em 1914, com a publicação de “Introdução ao narcisismo”, o primeiro dualismo 

pulsional se torna insuficiente para explicar os fenômenos psíquicos e começam a se delinear 

algumas das instâncias daquilo que viria a ser a segunda tópica: o Ego e o Ego Ideal. O Ego, 

constituído a partir dos investimentos libidinais parentais, é articulado ao outro desde sua 

gênese. Com essa afirmação, amplia-se a importância do outro para a constituição do sujeito 

cujo Ego sofre a influência permanente de grupos específicos e da sociedade como um todo. 

 

Como já tratado anteriormente, é também nesse ensaio que o Ideal do Ego é apresentado 

enquanto instância psíquica “um ideal dentro de si [do próprio indivíduo], pelo qual mede seu 

Eu atual” (FREUD, 1914/2010, p. 40). Essa instância resulta da castração, que opera o 

desmembramento do Ego Ideal perfeito e onipotente em duas instâncias: o Ego, agora 

incompleto, e o Ideal do Ego. Fundou-se, então, um hiato entre o Ego e o Ideal do Ego, sendo 

este doravante o receptor do amor que o Ego Ideal desfrutara na infância. O Ego é guiado por 

este Ideal do Ego ao longo das veredas da existência, sem jamais alcançá-lo (SOARES, 2013). 
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É o Ideal do Ego que estimula as buscas desejantes do sujeito e quanto mais as façanhas do Ego 

o aproximam do Ideal do Ego, galgando as aspirações que servem como modelo para o Ideal 

do Ego, mais o Ego se engrandece, elevando seu amor-próprio. Um dos avatares do Ideal do 

Ego é a ideologia, uma crença de como deveria ser a vida, mas da qual se desconhecem os 

motivos profundos. No caso do ativismo, a causa – enquanto uma das encarnações do Ideal do 

Ego – poderá também ser considerada um objeto de investimento pulsional, pois se trata de 

uma sublimação, destino pulsional em que a obtenção de prazer converge com o Ideal do Ego 

(CHASSEGUET-SMIRGEL, 1992). 

 

A sublimação possui relações de proximidade e distanciamento com o Ideal do Ego. Situar-se 

no registro do Ideal do Ego é condição necessária, não obstante insuficiente, para atingir a 

sublimação. Por outro lado, um Ideal do Ego exigente é comum na neurose, consistindo na 

motivação do recalque: 

 

A formação do ideal e a sublimação também se relacionam diretamente à 

causação da neurose. Como vimos, a formação do ideal aumenta as exigências 

do Eu e é o que mais favorece a repressão; a sublimação representa a saída 

para cumprir a exigência sem ocasionar a repressão. (FREUD, 1914/2010, 

p.41). 

 

Castiel (2007) localiza no grau de exigências do Ideal do Ego com relação ao Ego a 

determinação do destino pulsional. A eclosão do recalque é relacionada às exigências 

desmedidas do Ideal do Ego sobre o Ego, enquanto na sublimação as metas do Ideal do Ego são 

alcançáveis pelo Ego. Ressalte-se que o montante de exigência do Ideal do Ego é sempre 

avaliado em relação a capacidade do Ego do sujeito em administrar tais exigências. 

 

Outra consequência do advento do narcisismo – ao se conceber que o Ego também é investido 

libidinalmente – é deslocar a ênfase da distinção qualitativa das pulsões para os modos de 

investimento da libido: libido do Ego versus libido do objeto. A sublimação se relaciona à libido 

de objeto (FREUD, 1914/2010), pois no processo sublimatório há além da troca da meta 

intermediária da pulsão – pois a meta final é a satisfação, sendo a meta intermediária os distintos 

caminhos que levam ao prazer – a troca do objeto, permitindo que a satisfação ocorra de modo 

consciente, porém em outro contexto e através de outros objetos. Em contrapartida, na 

idealização o objeto é mantido, supervalorizado e ocorre uma fixação pulsional no mesmo. Um 

exemplo de idealização é o que ocorre no enamoramento (SOARES, 2013). 
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A formulação do segundo dualismo pulsional contribuiu para alterar o entendimento de 

sublimação, embora esta não compareça diretamente em nenhum dos textos freudianos do 

período (CASTIEL, 2007). A pulsão de morte, vinculada à agressividade e ao regime da 

compulsão à repetição, corresponde à energia não-ligada e à desfusão pulsional. Por sua vez, 

Eros ou a pulsão de vida, promove ligações e a fusão pulsional. A sublimação, vinculada à 

criação e a manutenção da cultura, será doravante entendida como uma manifestação do 

erotismo e de sua capacidade de ligação. A partir do segundo dualismo, a sublimação será enfim 

articulada diretamente ao desejo, tornando-se patente a sua dimensão de saída criativa frente às 

dificuldades, sendo capaz de manter o sujeito desejante mesmo com a mudança de objeto e 

contexto (SOARES, 2013). 

 

Antes de compreender as mudanças no conceito de sublimação decorrentes da segunda tópica 

do aparelho psíquico, serão apresentadas estas novas instâncias psíquicas11. 

 

O Id é tido como um reservatório de energia psíquica, a libido, e nele todos os conteúdos são 

inconscientes, abarcando, por conseguinte, o recalcado. É também a instância originária do 

aparelho psíquico. O Id é composto por um aglomerado de pulsões e é governado pelo princípio 

de prazer. Possui caráter impessoal, constituindo-se como uma força superior capaz de subjugar 

o Ego com suas paixões, levando-o a fazer coisas destoantes de sua lógica de funcionamento. 

(FREUD, 1923/2011). 

 

A partir das relações entre o Id e o mundo externo, o Id modificar-se-á, constituindo o Ego. 

Devido ao seu contato privilegiado como mundo externo, o Ego funciona de acordo com o 

princípio de realidade, controlando o acesso à descarga motora (motilidade), além de possuir 

fortes ligações com o sistema perceptual (Pcp.) e com a consciência, a qual consiste na última 

fronteira entre o aparelho psíquico e o mundo externo. A despeito da importância da consciência 

para o Ego, essa instância também possui uma importante dimensão inconsciente. O Ego é 

comparado a um gestor, que serve a três superiores com interesses distintos, e que busca ainda 

assim, organizar os processos mentais, visando manter uma relativa coerência. Por isso, o Ego 

se configura como sede das resistências, agenciando a exclusão de conteúdos destoantes da 

pretendida coerência. O Ego surge da unificação da imagem corporal, sendo constituído como 

                                                 
11 Conquanto tenha sido utilizada como referência a obra de Freud publicada pela editora Companhia das Letras, 

na qual os vocábulos utilizados são Id, Eu e Super-eu, serão usados os termos Id, Ego e Superego, por já serem 

difundidos no campo da psicanálise. 
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a projeção dessa superfície. Outra característica importante do Ego é seu caráter, o qual é 

resultante de identificações com traços dos objetos outrora investidos. Em outras palavras, o 

caráter resulta das características tomadas dos indivíduos significativos que já passaram pela 

vida do sujeito (FREUD, 1923/2011). 

 

O Superego vai se estruturar mais tardiamente, no momento em que a criança sai do Complexo 

de Édipo, e se constituirá a partir da interiorização daquilo que foi transmitido pelos pais sob a 

forma de lei. O Superego então obrigará o Ego a alcançar o ideal e a se submeter às interdições 

que foram interiorizadas. É aquela instância psíquica que tem a capacidade de julgar e de 

avaliar. O Ego toma a consciência das coisas, do mundo, de sua identidade, mas é o Superego 

que detém a capacidade de fazer as avaliações morais e assim ocupar o lugar do juiz. Enquanto 

consciência moral, o Superego pode exercer um papel benéfico na vida do sujeito, mas quando 

age a partir do inconsciente ele costuma ser tirânico. O Superego é responsável pelo sentimento 

de culpa sentido pelo Ego quando este encontra-se em defasagem em relação às exigências de 

seu censor (FREUD, 1923/2011). 

 

O Ideal de Ego é outra importante instância que, na obra Freudiana, foi inicialmente 

diferenciada do Superego (denominado então de consciência moral), foi posteriormente 

equiparada a ele e, por fim, ganhou autonomia. Foi em 1914, na obra “Sobre o Narcisismo: uma 

introdução”, que a dimensão de um ideal, como modalidade de referência do Ego apareceu 

explicitamente em Freud. O Ideal do Ego é uma expressão que designa uma formação 

intrapsíquica relativamente autônoma que serve de referência ao Ego para direcionar seus 

investimentos e para apreciar as suas realizações efetivas. Em “Psicologia das massas e análise 

do Eu ”, de 1921, a função do Ideal do Ego é colocada em primeiro plano sendo desenvolvida 

a noção de ideais coletivos, resultantes da convergência de ideais do Ego individuais, processo 

que está na base da formação do grupo humano. Em “O Eu e o Id”, de 1923, surge pela primeira 

vez o termo Superego, considerado nesse momento como sinônimo de Ideal do Ego e 

relacionado ao declínio do Complexo de Édipo. Finalmente em 1933, nas “Novas Conferências 

Introdutórias sobre Psicanálise” ocorre novamente uma separação, ligando o Superego à função 

de consciência moral e o Ideal do Ego, à função de ideal (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992; 

ROUDINESCO; PLON, 1998). 

 

Enfim, após a apresentação da segunda tópica, serão expostos as articulações entre as novas 

instâncias e o conceito de sublimação. Freud (1923/2011) questiona se o Ego sempre medeia o 
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processo sublimatório. O Ego possui, de fato, um papel importante no trabalho sublimatório, 

conquanto este não se reduza a um mecanismo daquela instância (CASTIEL, 2007), estando a 

sublimação também vinculada aos processos de descarga do Id. 

 

A compreensão dos três tempos do processo sublimatório é importante para especificar o papel 

do Ego na sublimação. Os três tempos do processo sublimatório são: o primeiro momento, a 

quebra; o segundo momento, o retorno ao Ego; e, o terceiro momento, reinvestir (SOARES, 

2013). O primeiro tempo é aquele em que ocorre a troca do objeto e da meta intermediária da 

pulsão, estando vinculado à perda desse primeiro objeto. No nível pulsional, começou a ocorrer 

o desligamento libidinal desses objetos tornando a energia desligada, e assim, gerando 

desprazer. O segundo momento é marcado pela atuação do Ego, responsável por ligar 

novamente essas pulsões e dirigi-las a si próprio, transformando-as em libido narcísica. Esse 

processo é denominado elaboração e sem ele o acúmulo de libido no Ego seria da ordem do 

trauma. Portanto, o Ego é sim o mediador da sublimação. A elaboração demanda tempo e 

trabalho.  No que concerne ao trabalho, é “interessante perceber com que frequência o trabalho 

de elaboração se apoia numa ação para ocorrer [...]. Como se fosse preciso transgredir os limites 

do psíquico, colocando em cena a partir de uma ação” (SOARES, 2013, p. 149). A centralidade 

da ação remete ao ativismo, que possui como cerne as ações concretas, aproximando-o ainda 

mais da sublimação. No terceiro tempo, ocorre o investimento de um novo objeto que segue o 

modelo do Ideal do Ego e possui significação cultural. 

 

Sobre o elo entre a vida psíquica e o sujeito enquanto protagonista de suas escolhas, conduz a 

reflexão sobre o papel do Ideal do Ego na gênese do engajamento ativista. Tal relação permite 

lançar luz sobre o motivo que leva os ativistas a desejarem fazer a diferença no mundo, mesmo 

cientes das renúncias envolvidas. Os ativistas são guiados pelo seu Ideal do Ego, o qual é 

responsável por fazer o Ego desses sujeitos manejar e enfrentar a realidade árdua – situações 

de miséria social, epidemias, desastres ecológicos, etc. – com a qual eles são defrontados em 

seu trabalho como ativistas. Essa busca idealizada se relaciona com o desejo inconsciente, que 

é estruturante da subjetividade, embora só seja apreensível indiretamente. 

 

De uma forma geral, segundo Roudinesco e Plon (1998), desejo é todo movimento do sujeito 

em direção a um objeto que lhe causa uma atração, seja psíquica ou corporal. No que se refere 

à teoria do inconsciente, Freud teria utilizado desejo para se referir tanto “a propensão” quanto 
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à “realização da propensão”. “Nesse sentido, o desejo é a realização de um anseio ou voto 

inconsciente” (ROUDINESCO; PLON, p. 146). 

 

Daí a diferença entre dizer que quer e querer, dizer que deseja e desejar. Quando alguém diz 

que deseja algo, este é um ato consciente, do sujeito do pensamento. Contudo, se não houver 

um desejo na outra cena do inconsciente, ligando-se ao desejo consciente, o próprio pensamento 

encontrará uma justificativa para não realizar isso que o Ego diz querer, pois é o inconsciente 

que comanda o sujeito. 

 

Isso é o que move os indivíduos: a busca pelo objeto do desejo. Haja vista que tal objeto foi 

perdido para sempre – no momento da constituição do desejo – e, portanto, nunca será 

encontrado, é possível dizer que o desejo vai se satisfazer, mas nunca irá se realizar. Trabalho, 

sexo, amor são exemplos de satisfações de desejos, mas não de realizações. Perder a vontade 

de viver, por exemplo, é perder o desejo. 

 

O indivíduo precisa tomar decisões e quando ele as baseia num diálogo consigo mesmo, com 

suas certezas e convicções, ele está na esfera do foro íntimo, uma instância íntima, situada na 

profundidade do ser, onde são mantidos grandes e pequenos segredos experimentados como 

tesouros (ENRIQUEZ, 1995). 

 

O foro íntimo se relaciona com aquilo que existe de mais íntimo em nós, aquilo que não é 

preciso compartilhar, nem divulgar, aquilo que nos diferencia dos demais serem humanos e, ao 

contrário de outros “tribunais”, nele o sujeito não está à espera de um possível perdão ou o 

pagamento de uma penitência. Dessa forma, o foro íntimo é: 

 

O processo pelo qual os seres humanos devem passar em seu esforço 

individualização e subjetivação, processo afetados de momentos de êxtase e 

estímulo, mas que, em qualquer caso, diz respeito ao homem como causa de 

si mesmo e o seu futuro o mais autêntico possível. (ENRIQUEZ, 1995, p. 13, 

tradução nossa). 

 

Embora o sujeito não tenha controle e nem acesso à totalidade do foro íntimo, esta instância, 

fornece parâmetros para tomada de decisões e mesmo que não informe ao certo os porquês de 

nossas ações, ele carrega a máscara mais próxima do narcisismo ou egocentrismo, não 

demonstrando interesse por ninguém (ENRIQUEZ, 1995). 
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O foro íntimo tem relação com aquilo que nos move, conferindo força, mas também a calma, 

porque através dele é possível encontrar paz consigo e, por vezes, com o mundo. É uma das 

instâncias que propicia a capacidade humana de refletir sobre os próprios atos. Por outro lado, 

o foro íntimo lembra ao homem a sua liberdade: ele é livre para pensar, para se deixar levar 

pelas suas emoções e, por conseguinte, para se interrogar cruelmente. Cara a cara com ele 

mesmo, ele desafia todos os poderes que procuram apoderar-se dele e da maioria dos seus 

sonhos clandestinos (ENRIQUEZ, 1995). 

 

Assoun (1995) argumenta que esta liberdade é inconveniente para os líderes de todas as 

organizações e eles sempre tentarão reduzi-la. Para o autor, o foro íntimo não é posto em 

movimento por qualquer coisa, pois ele é da esfera privada, consistindo numa relação do tipo 

voz e silêncio, na qual o que se diz é uma verdade autêntica. O autor cita a obra de Freud 

“Psicologia de grupo e análise do Ego” e afirma: 

 

Quando a voz interior falar, não há maneira de me esconder na confissão da 

‘verdade’. Mas eu definitivamente sou juiz e júri – desde que não haja uma 

objeção da veracidade, que cria um estado mental muito particular: ‘consultas’ 

de si mesmo, que se refere tanto a um segurança interior e uma perplexidade 

momentânea, menos aguda. (ASSOUN, 1995, p. 30, tradução nossa). 

 

É a voz interior do sujeito que diz: “eu quero, eu banco o preço dessa escolha”! Ou: “Eu estou 

fazendo uma coisa que para mim faz sentido, mesmo que eu seja uma gota d’água no oceano, 

uma agulha no palheiro, mesmo que seja um grão de areia no deserto, isso faz sentido para 

mim”. 

 

O cultivo do foro íntimo se contrapõe à corrente dominante do novo individualismo. Este se 

caracteriza por demandar dos indivíduos excelência como regra para seu desempenho e por 

difundir a competitividade por todas as relações sociais, extrapolando o âmbito laboral. 

Paradoxalmente, o novo individualismo esvazia o sujeito de sua interioridade, composta de 

sonhos, compromissos e questionamentos, e, pelo contrário, valoriza os processos 

identificatórios que conferem ao indivíduo uma ilusão de segurança narcísica. São inúmeras as 

sanções aos que não aderem à norma: 

 

Com efeito, são suspeitos, postos de lado, senão mesmo ‘marginalizados’ 

todos os sujeitos que não são obcecados pelo sucesso social, pelo jogo de 

aparências, que não têm o gosto pelo efêmero ou por uma cultura de relações 

sociais valorizadas e mutantes, que resistem à adesão maciça a uma 
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organização ou a uma instituição ‘fanatizadas’, que desejam uma vida regida 

por uma ética e que buscam um ideal sem cair, por isso, na doença da 

idealidade. (ENRIQUEZ, 2001, p. 58). 

 

A marginalização incide sobre tais indivíduos da seguinte forma: 

 

Eles não se dão conta, necessariamente, da força de seus desejos reprimidos 

ou recalcados, nem da própria realidade de seus desejos. Podem pensar que 

esses serão satisfeitos se a sociedade ou a organização cederem à sua demanda 

explícita. Na realidade sentem frequentemente que suas exigências são de uma 

outra ordem (desejo de reconhecimento, de afirmação ou de identificação, 

busca de identidade, reconforto narcísico) e que o caminho para obtê-lo passa 

obrigatoriamente pela interrogação, pelo sofrimento, pela alegria, assim como 

pela capacidade de sublimação. (ENRIQUEZ, 2001, p. 57). 

 

Esse estado de coisas leva os indivíduos marginalizados frente aos ideais de “erro zero” e 

“qualidade total”: 

 

Mas eles não podem ainda ter uma representação clara do que, veladamente, 

governa seus discursos e seus atos. Entretanto, apenas o fato de fazerem 

perguntas “na exterioridade” e de começarem a experimentar a angústia 

permite-nos esperar que eles possam um dia se pôr à prova, se indagar sobre 

a necessidade de dar ao psíquico [...] a parte que lhe é devida em todos os 

processos de transformação. (ENRIQUEZ, 2001, p. 58). 

 

Enriquez (2001) entende que uma das resistências à perda da interioridade poderia ocorrer pela 

via dos ideais fortes, criados sem necessariamente se transformarem em fanatismo. Para que 

não degenerem em fanatismo, é necessário que os defensores desses ideais fortes saibam 

negociar idealização e sublimação, o que significa investir libidinalmente seus ideais, mas sem 

engrandecê-los a ponto de a eles se alienarem enquanto referências rígidas e dogmáticas, 

perdendo sua faculdade crítica e sua ligação com a realidade. 

 

A presença dessas ideias fortes se manifesta, por exemplo, naquele momento em que o ativista 

decide partir para viver em outro local, se lançar em jornadas de intermináveis viagens, ou ainda 

voltar ao seu local de origem, tudo isso em busca de sentidos. 
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3.2 A Psicossociologia 

 

A Psicossociologia fornece o embasamento teórico ao pressuposto de que a ação ativista 

envolve processos tensos e contraditórios, pois nela se apresentam vários embates, seja entre 

interesses individuais e coletivos, seja entre processos conscientes e inconscientes, seja 

envolvendo aspectos econômicos, culturais, políticos, sociais e jurídicos. Nessa parte da tese, 

primeiro serão tratadas as organizações e depois o enfoque será na questão do vínculo grupal 

que se estabelece dentro e através das organizações. 

 

Enriquez (1997a) afirma que os conceitos de Freud podem ser utilizados para evidenciar 

aspectos inconscientes que influenciam a conduta social. O indivíduo não existe fora do campo 

social e nesse sentido, acha-se “constantemente dividido entre a expressão de seu próprio desejo 

(o reconhecimento de seu desejo) e a necessidade de se identificar com o outro (desejo de 

reconhecimento)” (ENRIQUEZ, 1997a, p. 17). Em outras palavras, o sujeito é 

constitucionalmente dividido entre seus impulsos pulsionais, que são amorais, não sendo bons 

nem maus em si, mas sendo valorados de acordo com os ideais da civilização (Freud, 1915c 

/2010), e o outro, como representante do laço social e de suas regras, as quais impõe limites à 

livre manifestação da pulsão e do desejo. 

 

Enriquez (1997a) entende as organizações como um sistema simultaneamente cultural, 

simbólico e imaginário, onde se afirmam determinados valores gerais, que conferem sentido à 

ação de seus membros e que se constitui enquanto um lugar de projeção de fantasmas 

individuais e coletivos, desta forma acolhendo as pessoas nas malhas do imaginário 

organizacional.  

 

As organizações configuram-se como um sistema cultural porque oferecem “[...] uma estrutura 

de valores e de normas, uma maneira de pensar, um modo de apreensão do mundo que orientam 

a conduta de seus diversos atores” (ENRIQUEZ, 1997a, p. 33). Além disso, esse sistema gera 

expectativas de papéis, que consistem em condutas mais ou menos estabilizadas e hábitos de 

pensamento e de ação, os quais proporcionam o desenvolvimento de um processo de formação 

e de socialização que determina se os diferentes atores serão inseridos ou excluídos desse 

sistema, visto que este seleciona aquilo que é considerado bom comportamento e boa conduta. 
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É um sistema simbólico porque as organizações não podem existir sem um ou mais mitos 

unificadores e seus ritos de iniciação, de passagem e de execução e sem os seus heróis. Isso dá 

sentido aos atos e legitimam as condutas e práticas dos seus membros, formulando exigências 

que impõe a cada um “[...] ser movido pelo orgulho a trabalho a cumprir, verdadeira missão de 

vocação salvadora” (ENRIQUEZ, 1997a, p. 34). Dessa forma, a empresa pode desenvolver um 

controle novo e mais inteiro sobre os seus membros, ao mesmo tempo afetivo e intelectual. 

 

A organização vai produzir também um sistema imaginário para dar sustentação ao sistema 

cultural e simbólico, e que pode se manifestar em duas formas: imaginário enganador e 

imaginário motor. O autor diz que “O imaginário é enganador, na medida em que a organização 

tenta prender os indivíduos nas armadilhas de seus próprios desejos de afirmação narcisista, no 

seu fantasma de onipotência ou de sua carência de amor [...]” (ENRIQUEZ, 1997a, p. 35). 

Nessa forma de imaginário, a organização tenta substituir o imaginário dos indivíduos pelo dela 

própria, na medida em que a organização lhes garante proteção contra o risco de esfacelamento 

de sua identidade, risco constante numa sociedade permeada pelo mal-estar existente nas 

identificações (ENRIQUEZ, 2001). O imaginário motor, por sua vez, se dá na medida em que 

a organização favorece a criatividade e que os indivíduos não se sintam reprimidos pelas regras. 

Sobre esses sistemas, o autor observa: 

 

A diferença essencial é que hoje em dia todas as organizações (e não somente 

as empresas) tratam, consciente e voluntariamente, de construir tais sistemas 

a fim de modelar os pensamentos, induzir os comportamentos indispensáveis 

à sua dinâmica [...] (ENRIQUEZ, 1997a, p. 37). 

 

Nessa perspectiva, todas as organizações deliberadamente atuam de alguma forma para atrair e 

manter os trabalhadores em seus quadros. Enriquez continua: 

 

[...] se elas são levadas a proceder assim, isto é, porque buscam converter-se 

em verdadeiras microssociedades que sejam ao mesmo tempo comunidades: 

em uma palavra, elas visam a substituir a identificação com a nação e com o 

Estado pela identificação com a organização que se torna assim o único 

sagrado transcendente ao qual é possível se referir e se crer. (1997a, p. 37). 

 

Enriquez (1997a) também apresenta sete diferentes instâncias de análise organizacional: a 

instância mítica, a instância sócio-histórica, a instância institucional, a instância organizacional, 

a instância grupal, a instância individual e a instância pulsional. Suas ideais serão resumidas 

abaixo. 
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O nível mítico diz respeito às narrativas que possibilitam toda e qualquer sociedade se instaurar 

e se perpetuar, estabelecendo uma ordem legitimadora de sua existência. O mito pode ser 

entendido como palavra afetiva, que gera vínculos sociais, e como sistema conceitual, ou modo 

intelectual, que articula as experiências cotidianas com uma representação metafísica e 

proporciona coerência ao mundo e às organizações.  

 

Nas sociedades modernas, caracterizadas pela instabilidade dos valores sociais (CUNHA, 

2009), surge a necessidade de revestir a forma social com algo que garanta sua coesão e essa 

função é preenchida pela ideologia. Na instância sócio-histórica, Enriquez (1997a) afirma que 

a ideologia tem por função principal “polir o social”, ao mesmo tempo em que expressa e 

mascara a realidade. 

 

A instância institucional é onde poderão se expressar os verdadeiros fenômenos de poder 

através das leis escritas e das normas explícitas ou implícitas que determinam as condutas. A 

instituição tem como função manter estáveis as relações sociais, mascarando e exprimindo os 

conflitos e as possíveis violências. Assim, “[...] as instituições aparecem ao mesmo tempo como 

lugar da existência e da perenidade de uma sociedade que deseja viver enquanto lugar de 

opressão e da norma” (ENRIQUEZ, 1997a, p. 72). 

 

A instância organizacional é o que materializa e dá sentido à instituição. Essa instância possui 

a concretude das tecnologias que auxiliam na produção: máquinas, procedimentos de trabalho, 

etc. É a instância onde se apresentam a divisão do trabalho e as relações de poder. Podendo se 

proliferar infinitamente, a organização é uma forma específica de expressão de uma instituição. 

Esse nível é simultaneamente essencial e limitado. Essencial porque progressivamente 

adquirindo sua autonomia, há uma tendência que os objetivos sejam abandonados e os meios 

tomados como fins. Ao mesmo tempo é limitado porque não é possível entender uma 

organização sem consciência do projeto social que elas expressam, bem como do imaginário 

social que a faz existir. 

 

A instância grupal é um lugar privilegiado para a compreensão dos fenômenos coletivos, onde 

o que está no centro da investigação é o grupo enquanto portador de um projeto e enquanto 

passível de ser ao mesmo tempo analista e ator de sua ação. Enriquez (1997a) afirma que é nos 

grupos que se expressa a solidariedade entre os trabalhadores, onde as pessoas se agrupam para 
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resolver seus problemas no trabalho e simultaneamente onde surgem as estratégias de 

resistência e luta. Na essência de um grupo está a noção de comunidade: 

 

[...] uma associação voluntária de pessoas que experimentam em comum a 

necessidade de trabalharem juntas em conjunto ou de viverem juntas de 

maneira intensa, a fim de realizarem um ou diversos projetos que assinalam 

sua razão de existir. (ENRIQUEZ, 1997a, p. 103). 

 

Essa condição de comunidade pode acontecer alternadamente ou de forma contínua, e enaltece 

a possibilidade de convivência fraterna entre os membros de um grupo, que se percebem ao 

mesmo tempo como indivíduos e atores sociais. 

 

Quanto à instância individual, Enriquez não nega que o indivíduo nasce em uma sociedade na 

qual já se encontra estabelecida uma cultura e que essa cultura vai estruturar a conduta daquele. 

No entanto, o indivíduo possui certa autonomia na construção do social e para o autor, retirar o 

indivíduo do estudo é cair no determinismo absoluto dos processos sociais – erro cometido por 

determinada tradição da sociologia. Enriquez mostra dois aspectos principais da investigação: 

o papel e o impacto do indivíduo “normal” na construção do social e o papel e o impacto da 

conduta “patológica”, tanto dos indivíduos sem prestígio como de determinadas pessoas 

ocupantes de papéis dirigentes no sistema social. O autor conclui que somos levados aos poucos 

a admitir que todo indivíduo está em condições, voluntária ou involuntariamente, de proceder 

a mudanças na estrutura social. 

 

Por fim, há a instância pulsional, aquela que atravessa todas as outras instâncias, nunca sendo 

apreendida diretamente, mas apenas pelos seus efeitos e pelos seus representantes psíquicos. É 

constituída pela pulsão de vida e pela pulsão de morte, seguindo a hipótese Freudiana de 

dualidade pulsional. A pulsão de vida favorece o amor e a amizade entre os seres, pois 

representa as exigências da libido, podendo ser canalizada ou sublimada para o fortalecimento 

dos elos sociais. Nas organizações essa pulsão se manifesta como busca pela eficiência, 

dinamismo, mudança e criatividade, assim como põe em funcionamento os processos de ligação 

responsáveis pela coesão e pela harmonia, afetando diretamente a instância grupal. A pulsão de 

morte se relaciona à compulsão a repetição e à tendência à redução das tensões ao estado zero. 

Essa pulsão manifesta-se nas organizações como uma força que tende à homogeneização do 

trabalho, à recusa da criatividade, à repetição e à própria burocratização. 
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Algumas das instâncias da análise organizacional preconizadas por Enriquez (1997a), se 

destacam como ferramentas teóricas para compreender o trabalho dos ativistas nas ONGIs em 

sua especificidade, como: a instância sócio-histórica, a instância grupal e a instância pulsional. 

 

A problemática do vínculo social surgiu para Enriquez (1990) a partir de sua experiência 

trabalhando com intervenções em organizações e pequenos grupos. Baseando-se na obra 

Freudiana, o autor entende vínculo social como as ligações emocionais construídas entre 

indivíduos, as quais perpassam dos pequenos grupos à sociedade mais ampla. São aquelas 

relações sociais nas quais o Ego é afetado pelo outro, sendo que tais incidências do outro no 

psiquismo são constantes e mesmo estruturantes da própria subjetividade. O vínculo social pode 

ser entendido: 

 

Do ponto de vista da experiência vivida, como vivenciar o vínculo, senão 

como a relação com os outros que se declina em termos de amor e ódio, de 

aliança e competição, de trabalho e lazer? Senão como nossa relação com 

seres diferentes de nós, separados de nosso corpo e de nosso espírito, seres 

para sempre irredutíveis? (ENRIQUEZ, 1990, p.158). 

 

O outro também possui suas idiossincrasias e desejos, os quais podem entrar em conflito com 

aqueles do indivíduo. Por esse motivo, o vínculo social pode se constituir como uma das 

principais fontes de sofrimento para o indivíduo (FREUD, 1930/2010) ou como um vínculo 

trágico (ENRIQUEZ, 1990). Em contrapartida, o outro pode partilhar dos desejos e ideais do 

sujeito. É esse compartilhamento a base do vínculo social que estrutura os grupos. A coesão do 

grupo decorre da força de Eros inibido em sua meta somada às identificações entre os 

indivíduos (FREUD, 1921/2011), que são baseadas em traços comuns. Esses traços comuns e 

unificadores são variados, podendo ser uma preferência musical, um esporte, uma ideologia, 

etc. No ativismo, a causa aparece como elemento de identificação entre os membros do grupo 

e, portanto, como base do vínculo grupal. 

 

Para Freitas (2006), o poder das organizações modernas se expressa de forma abrangente e 

sinuosa, visto que elas são protagonistas no palco da sociedade contemporânea, tendo se 

tornando um objeto do desejo notável e bastante difundido. A autora também analisa as 

tentativas de transferência para as organizações de um ideal possivelmente responsável pela 

transformação de indivíduos em heróis sagrados temporários assim como pelo estabelecimento 

de um carisma institucional, resultante de um processo de sedução. Para embasar sua análise, a 

autora retrabalhou o conceito weberiano de carisma enquanto uma forma de poder e o discutiu 
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nas organizações, demonstrando que esse conceito ultrapassa o âmbito individual e que se 

reflete, por exemplo, na natureza extraordinária da missão ou de seu projeto nobre, na confiança 

que desperta na sua potência, na idealização e nas conquistas. A missão que caracteriza a 

empresa é uma tentativa de estabelecer o carisma da instituição e, se a missão é cumprida, o 

carisma é revigorado. Por isso, o carisma se fundamenta não só na experiência cotidiana, mas 

também na fé depositada na organização. 

 

Sobre a construção carismática moderna, a autora destaca: 

 

Freud é mais explícito quando fala em massa com ou sem líder/mentor, 

admitindo claramente que uma ideia, uma tendência comum ou um desejo 

compartilhado podem substituir o líder. O importante é que esse elo comum 

desperte fé e paixão. (FREITAS, 2006, p. 143). 

 

Para Freud (1921/2011), tanto o líder quanto uma ideia partilhada podem exercer a ação 

unificadora que constituirá o grupo enquanto um conjunto de pessoas que mantém vínculos 

emocionais. Tal elemento unificador – seja ele uma pessoa ou uma ideia – é geralmente 

idealizado, por conseguinte tornando-se precioso, perfeito e magnífico, desenvolvendo um 

espírito coletivo ou de corpo. 

 

A sedução não se restringe à esfera da relação sexual, constituindo uma força de atração que 

também se apresenta nas organizações. A sedução manifesta-se nas organizações através de sua 

estratégia, do agenciamento do desejo, pela promessa de uma fantasia conjunta e a partir de um 

projeto comum, sempre se aliando ao narcisismo de cada sujeito. A autora continua: 

 

A paixão arrebatada por uma grande ideia energiza o indivíduo e transforma 

o seu mundo. Ele se irmana com os demais que compartilham essa ideia, é 

tomado por um espírito de corpo e um estado de espírito que ignora o 

obstáculo e o mantém no rumo desejado, apesar das dificuldades. É o 

compartilhamento dessa emoção e dessa fé que vai também definir as 

fronteiras de inclusão e exclusão do grupo dos iguais, da confraria, dos que 

são dignos de comungar no segredo. É a emoção pulsional desencadeada pela 

devoção à causa que classifica os homens em nós e os outros. (FREITAS, 

2006, p. 143). 

 

É de suma importância a adesão ao projeto organizacional como programa comum. A autora 

mostra um novo destino do carisma focando na empresa-líder. Nesta, o amor que em outras 

conjunturas fora dedicado à pessoa do líder, passa a ser transferido para a organização como 

um todo, que se propõe a executar uma grande missão e, ao mesmo tempo, levar o indivíduo 
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ao gozo do sucesso máximo. Nessa tese, como será discutido mais à frente, a possibilidade de 

envolvimento grupal sem o tradicional vínculo baseado no líder ou empresa-líder será 

explorado. 

 

Para a autora, se estabelece uma crise nessa relação entre os sujeitos e as empresas. Apesar das 

empresas servirem como poderosa referência de sucesso social para os sujeitos, a questão 

humana e toda sua subjetividade podem levar a um cenário onde a lealdade dê lugar à estratégia 

do mercenário, a criatividade sucumba ao conformismo e a idealização iniba a crítica. 

 

Enriquez (1997b) articula os conceitos psicanalíticos da idealização e sublimação para entender 

o paradoxo existente nas organizações que consiste em, por um lado, contar com indivíduos 

engajados nos objetivos organizacionais e ter que silenciá-los, submetendo-os à obediência, 

mas, por outro lado, demandar também que estes indivíduos possam exercer o papel de agentes 

de transformação social que falam e agem conscientes de suas subjetividades: 

 

[...] toda sociedade moderna tem como alvo criar indivíduos suscetíveis de 

aderir à cultura que instaura as instituições e aos valores que define e defende. 

Em outras palavras, ela se opõe à autonomia dos indivíduos e à sua 

subjetividade. Ao mesmo tempo, [...] ela precisa, em certas ocasiões, de 

indivíduos que se tornam sujeitos, falando em seu próprio nome – “criadores 

de história” – e capazes de provocar algumas rupturas no interior do mundo 

instituído. Se a primeira finalidade é sempre proclamada diretamente, a 

segunda é, na maioria das vezes, oculta ou evocada discretamente 

(ENRIQUEZ, 1997b, p. 342, tradução nossa). 

 

Se a sociedade se apresenta de forma perfeita, são as instituições como escolas, igrejas, família, 

Estado e outras, que irão, cada uma ao seu modo: 

  

[...] aparecer como instituição “divina”, aquela a quem cabe o direito de dizer 

a lei e de pedir identificação e submissão. Estar no lugar da lei, encarná-la e 

proferi-la é o sonho de qualquer instituição que vive na ilusão (às vezes 

realizada) de suscitar a crença, a adesão maciça e a colagem de cada indivíduo 

à sua aparência, e acessar, assim, ao status de ídolo. (KAËS, 1980 apud 

ENRIQUEZ, 1997b, p. 343, tradução nossa). 
 

Essas instituições são necessárias à criação do vínculo social e, portanto, fundamentais para a 

aceitação da vida em comum e para o reconhecimento, mesmo que parcial, da existência do 

outro. A idealização é uma atividade por meio da qual sociedade e os indivíduos tentam reduzir 

suas contradições, pois elevam o outro à categoria de perfeito, acima de qualquer crítica. Não 
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há construção de uma ordem social sem religião, mito ou ideologia e “quanto mais elevado for 

o ideal, mais ele convida os indivíduos a se sacrificar com fervor” (ENRIQUEZ, 1997b, p. 344, 

tradução nossa). O problema, aponta o autor, “é confundir o ideal que nos leva a construir, por 

nós mesmos, favorecendo nossa autorreferência [...] e a queda na idealização mortífera e 

homogeneizante” (ENRIQUEZ, 1997b, p. 346, tradução nossa). Ou seja, embora o ideal seja 

um dos elementos mais importantes da cultura, a fé cega e inquestionada em qualquer ideal que 

seja, traz os perigos da redução da faculdade crítica e da manifestação indisfarçada das pulsões, 

incluindo a destrutividade da pulsão de morte que recairá sobre qualquer pessoa que destoe do 

referido ideal. Um exemplo inquietante foi o nazismo que, através de seu ideal de formar uma 

raça superior, propagou o antissemitismo entre a população alemã, inclusive entre sua elite 

intelectual, perpetrando assim o episódio mais sangrento do século XX. 

 

A sublimação “leva, ao mesmo tempo, vacilação e desabrochamento do espírito humano em 

seu encontro com os outros, abre portas para a mudança e o reconhecimento da subjetividade” 

(ENRIQUEZ, 1997b, p. 347, tradução nossa). É o que possibilita a cultura, a vida social, o 

investimento intelectual e artístico. Sem ela, os seres humanos permaneceriam guiados 

unicamente por suas pulsões, em sua manifestação direta e bruta, e por seus desejos orgânicos. 

A sublimação seria, pois, “um processo de transformação da pulsão, e por essa razão explicaria 

a atividade psíquica do sujeito, aceitando-se como subjetividade plena e inteira.” (ENRIQUEZ, 

1997b, p. 347, tradução nossa). 

 

Logo, embora sublimação e idealização sejam ambos processos fundamentais para a cultura, 

enquanto a idealização pode se atrelar à rigidez, pois decorre de uma fixação no objeto e na 

ilusão, pois nela a capacidade crítica fica subjugada, a sublimação possui a especificidade de 

facultar a mudança e a criação, pois implica na mudança de objeto, sendo mais próxima do 

trabalho de pensamento e de reflexão. A relação estreita entre sublimação e pensamento é 

atestada ao longo de toda obra Freudiana, que usualmente toma a atividade científica e a criação 

artística como exemplos desse processo.  

 

Analisando uma grande empresa multinacional e a forma como os trabalhadores se ligavam a 

ela, Pagès et al. (1987) afirmam que se faz necessário um sistema de mediação, uma “aliança 

das restrições (coerções) da empresa e os privilégios oferecidos ao indivíduo” (PAGÈS et al., 

1987, p. 27), para antecipar e/ou prevenir conflitos entre os objetivos organizacionais e 

individuais. A ideia é fazer com que os indivíduos aceitem suas condições de trabalho, 
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colaborem ativamente para a própria submissão, consciente ou inconscientemente. Nesse 

sentido, o poder, conceituado enquanto uma relação assimétrica, concentrar-se-á na 

organização ou em alguns de seus membros que tenderão a prevalecer sobre os demais. 

 

Os processos de mediação nas organizações possibilitam a intermediação entre ações de 

exploração e dominação de um lado, e a oferta de vantagens e benefícios por outro, de tal forma 

que a contradição entre a exploração e o bem-estar do indivíduo seja minimizada e os 

trabalhadores até colaborem para sua própria submissão.  A submissão do trabalhador acontece 

através de quatro dimensões: econômica, política, ideológica e psicológica. A econômica é 

representada pelos altos salários e pela abertura da carreira, por exemplo. A mediação política 

garante o respeito às diretrizes centrais da empresa, ao mesmo tempo em que assegura o 

desenvolvimento da iniciativa individual através de uma autonomia controlada. A mediação 

ideológica gera a identificação entre o indivíduo e a organização. E, por fim, a mediação 

psicológica, a mais ligada à perspectiva teórica de análise assumida nessa tese, que possibilita 

que os privilégios e as restrições (coerções) impostas pela empresa se transfigurem em prazer 

e angústia das pessoas que trabalham na organização. 

 

É nessa instância que, segundo os autores supracitados, o Ideal do Ego dos indivíduos é 

substituído pelo ideal coletivo da organização, num processo de identificação que possibilita 

um controle psicológico dos trabalhadores. A crítica do indivíduo fica comprometida, 

prejudicando a função do Ego do teste de realidade. A exclusão da figura paterna reforça a 

estrutura de poder, agora despersonalizada da figura do chefe e abstraída e transferida para o 

novo objeto, a organização. 

 

Mas será que organizações hipermodernas, caracterizadas pela “intelectualização” das tarefas, 

baseadas em tecnologias digitais em rede, com participação maior das ciências em todos os 

níveis da produção e com maior interdependência de tarefas renovadas constantemente 

(BERARD, 2005; CASTELLS, 2003; PAGÈS et al., 1987; LÉVY, 1999), sempre precisarão 

submeter os indivíduos e os grupos que delas participam? 

 

Pagès et al. (1987) ponderam acerca da impressão de onipotência que uma organização e um 

sistema social podem exercer sobre um indivíduo inerte, modelado a seus caprichos e defendem 

uma autonomia relativa da instância psicológica, onde se dão as contradições intrapsíquicas do 

indivíduo, os seus conflitos psicológicos. 
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A instância psicológica tem origem própria e não pode ser reduzida apenas ao campo social: há 

um campo autônomo da psicologia individual, irredutível à influência do outro (ENRIQUEZ, 

1990). Feita essa ressalva, é fundamental reconhecer que o campo social transforma as 

contradições psicológicas através de uma articulação das relações entre a natureza e a cultura. 

Daí a hipótese dos autores de que as organizações hipermodernas retiram uma parte de seu 

poder do fato de trazerem uma resposta às contradições individuais, permitindo aos indivíduos 

“defenderem-se da angústia, propondo um sistema de defesa sólido, socialmente organizado e 

legitimado pela sociedade, à custa de reforços múltiplos” (PAGÈS et al., 1987, p. 39). Ou seja, 

os indivíduos colaboram ativamente com o poder das organizações e assim “a gênese das 

relações de poder é ao mesmo tempo social e psicológica, simultaneamente exógeno e 

endógeno” (PAGÈS et al., 1987, p. 40). Porém, os autores concluem que, é no espaço “sócio-

mental”, que articula estruturas econômicas, políticas, ideológicas e psicológicas, que acontece 

uma dupla gênese social e psicológica e uma construção mútua das estruturas sociais.  

 

Nesse sentido, organizações e trabalhadores vivem em constante reposicionamento de suas 

relações de poder, cuja complexidade não é abarcada nem pelas reduções deterministas que 

apontam a supremacia da vontade das organizações, nem por aquelas que enfocam somente nas 

satisfações de desejos dos trabalhadores. 

 

Dando continuidade à discussão sobre os possíveis vínculos estabelecidos pelos ativistas 

internacionais com seu trabalho, o foco será retirado das pessoas dos líderes ou das 

organizações como objeto de desejo desses indivíduos e, nessa tese, o escopo será deslocado 

para a possibilidade de envolvimento grupal oportunizada pelo contexto do trabalho ativista. 

 

 

3.3 Análise organizacional pelas interações horizontais – o grupo 

 

O percurso realizado ao longo do capítulo três se iniciou com a apresentação de alguns 

conceitos psicanalíticos que serão retomados agora, a fim de compreender o grupo e suas 

interações horizontais, que possuem um papel central no trabalho dos ativistas estudados.  

 

A pulsão de vida, ou Eros, é a expressão da sexualidade e do amor em sua forma ampliada, 

sendo responsável pelos fenômenos de ligação e de formação de “unidades maiores” (FREUD, 
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1920/2010). A Eros cabe estabelecer os vínculos sociais que alicerçam tanto a formação dos 

pequenos grupos, como as famílias, os amigos e os colegas de trabalho, quanto a manutenção 

da cultura. Em contraposição, a pulsão de morte, ou Thanatos, é uma força desagregadora, 

responsável pela quebra e pela decomposição em unidades menores. Em relação aos grupos, 

Thanatos é projetado para os elementos externos a ele, aos quais será direcionada toda a sua 

agressividade (FREUD, 1930/2010). Os vínculos sociais são ligações emocionais baseadas na 

agência da pulsão de vida e na identificação entre os indivíduos (ENRIQUEZ, 1990). Por fim, 

o desejo pode ser entendido como a realização de um desejo inconsciente o qual determina a 

conduta do sujeito, embora este desconheça tal motivação (FREUD apud ROUDINESCO; 

PLON, 1988). 

 

Como visto anteriormente, na obra “Da horda ao Estado – psicanálise do vínculo social”, 

Enriquez (1990) dialoga constantemente com as obras sociais de Freud por considerar a 

psicanálise uma “teoria capaz de conectar os processos individuais, o funcionamento dos grupos 

e as regulações sociais”.  (ENRIQUEZ, 1990, p. 14).  

 

Visto que o presente item se debruça sobre a instância grupal, faz-se mister introduzir 

“Psicologia das Massas e Análise do Eu ”12, livro de Freud publicado originalmente em 1921. 

O livro se inicia com a afirmação de que o indivíduo não pode ser adequadamente 

compreendido sem referência ao outro, que influencia continuamente sua vida mental e que por 

isso, “a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido 

ampliado, mas inteiramente justificado” (FREUD, 1920/2010, p. 14). O autor partirá da 

descrição feita por Le Bon sobre a mente grupal, a qual enfatiza aspectos inconscientes, e 

explorará o papel do erotismo e da identificação para a formação do grupo.  

 

O grupo é então definido como um ser provisório que tende a homogeneizar os indivíduos, por 

mais distintos entre si que sejam originalmente, fora daquela situação grupal. No grupo ocorre 

uma regressão da vida psíquica, tornando-se ainda mais decisivos os processos inconscientes e 

as manifestações pulsionais, do que decorre que um grupo é guiado pelas emoções. Os grupos 

para se manterem precisam de ilusões e de verdades inquestionadas. A referida devoção grupal 

à ilusão pode também elevar os padrões morais no grupo, como é verificável no ativismo. 

                                                 
12 Embora na edição da Companhia das Letras que foi utilizada como referência para esta tese, o termo “massa” 

seja usado em substituição ao termo “grupo”, elegeu-se utilizar o segundo termo por ele estar presente nas falas 

dos ativistas.  
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Quando há um líder, este corporifica o Ideal de Ego grupal. Na ausência de um líder, serão as 

ilusões que servirão como Ideal do Ego grupal, pelo qual o indivíduo renunciará ao seu Ideal 

do Ego individual. O grupo também se caracteriza por um forte sugestionabilidade, sempre se 

portando de acordo com o comando de um líder ou de uma ideia, imitando os modelos que 

forem apresentados e sendo marcado pela facilidade de contágio de um membro por outro. 

Como um rebanho, o grupo precisa de um pastor, concreto ou abstrato, que o guie (FREUD, 

1921/2011).  

 

Os grupos são constituídos e preservados devido a laços libidinais que decorrem da pulsão de 

vida - em sua forma inibida e desviada – e da identificação. A identificação se baseia numa 

qualidade comum compartilhada, aproximando o Ego dos membros do grupo. Logo, quando o 

grupo de ativistas, o Ego grupal, através de suas ações concretas se aproxima da causa, o Ideal 

do Ego grupal, eles sentem triunfo, sentimento que partilham entre si e que se multiplica devido 

ao fenômeno de contágio grupal. 

 

O grupo nessa tese é entendido de forma mais restrita, como um sistema de relações sociais 

próximas, mesmo que fisicamente distantes, onde os membros se reconhecem, se identificam, 

compartilham sentimentos, como sofrimentos e alegrias, e têm um projeto em comum. Aquelas 

formações que ocorrem dentro das organizações ou espontaneamente, formadas por pessoas 

capazes de estabelecer relações objetais e relações de indivíduo a indivíduo, diferem, assim, 

por exemplo, do grupo familiar. 

 

O vínculo grupal no trabalho ativista tem como alicerce a causa compartilhada, que funciona 

como a ilusão que une, dentro da ação ativista, indivíduo, grupo e organização. Freud 

(1920/2010) considera a ilusão necessária para a manutenção do grupo, sem a qual o grupo se 

desintegra. A ilusão está associada à necessidade do grupo de ter um projeto comum, que 

demanda um sistema de valores suficientemente interiorizado pelos membros, apoiados num 

imaginário social.  

 

O imaginário social é uma representação de ideias intelectualmente pensadas e sentidas, que 

reúne as percepções do indivíduo do que ele é, do que deseja ser, do que quer fazer e em que 

tipo de sociedade ou organização deseja intervir ou existir (ENRIQUEZ, 2001b). Por exemplo, 

a ideia de ajudar desabrigados de uma enchente ganha força quando um coletivo identifica a 

mesma necessidade de transformar essa realidade. 
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Para Enriquez (2001b), o grupo funciona à base de Idealização, Ilusão e Crença. A idealização 

dá consistência e vigor excepcional tanto ao projeto quanto a nós mesmos. A ilusão “permite a 

canalização de nossos desejos, que nos poupa toda interrogação sobre o valor desses desejos e 

que fornece uma solução pronta para os possíveis conflitos entre esses” (ENRIQUEZ, 2001b, 

p. 62). Por fim, a crença permite ter certeza, motor importante para um grupo trabalhar em prol 

do sucesso de seu projeto.  

 

Também é pertinente trazer o conceito freudiano de ilusão para compreender o grupo. Em 

Freud, esse conceito engloba também a dimensão da crença, na medida em que considera a 

ilusão como uma crença que é predominantemente determinada pelo desejo e, de tão alienada 

a esse desejo, não leva em consideração o vínculo com a realidade (FREUD, 1927/2011). 

 

Embora haja desafios profissionais, pessoais e coletivos para todos, a idealização, a ilusão e a 

crença, não funcionam de maneira única para todos os grupos: “A crença de um militante 

político revolucionário não é assimilável à crença de um pesquisador no objeto de sua ciência, 

pois este não pode escamotear a questão da verdade” (ENRIQUEZ, 2001b, p. 63). Um médico 

de atuação mais tradicional, inserido em um hospital padrão, e um biólogo que trabalha em um 

laboratório desenvolvendo um novo tipo de vacina, estão em um plano de idealização, ilusão e 

crença, diferentes de um médico que atua na floresta Amazônica em uma causa humanitária e 

de um biólogo que enfrenta um navio cargueiro no meio de um mar revolto em nome de uma 

causa ambiental. 

  

O desenvolvimento de uma carreira profissional aparenta ser secundário no tocante ao ativismo, 

pois a carreira é uma dimensão instrumental do trabalho. O que está em questão no trabalho 

ativista é a satisfação do desejo. Freud ressalta que o trabalho pode funcionar como sublimação 

se escolhido livremente e exercer um importante papel na economia libidinal do sujeito, 

extrapolando a dimensão da necessidade e da instrumentalidade: 

 

A possibilidade que oferece de deslocar para o trabalho e os relacionamentos 

humanos a ele ligados uma forte medida de componentes libidinais – 

narcísicos, agressivos e mesmos eróticos – empresta-lhe um valor que não fica 

atrás de seu caráter imprescindível para a afirmação e a justificação da 

existência na sociedade. A atividade profissional traz particular satisfação 

quando é escolhida livremente, isto é, quando permite tornar úteis, através da 
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sublimação, pendores existentes, impulsos instituais subsistentes ou 

constitucionalmente reforçados. (FREUD, 1930/2010, p. 36). 

 

O trabalho ativista se aproxima daquilo que normalmente se considera como uma vocação, um 

chamado que vem de um lugar que o indivíduo ignora. A vocação se relaciona ao porquê de 

alguém se envolver com uma atividade ou ao porquê de outros nem mesmo sentirem tal 

chamado. 

 

Todo membro de um grupo é, em certa medida, o porta-voz e o guardião de 

“alguma coisa” que o ultrapassa e que legitima sua ação e sua vida. [...] sente-

se investido de uma missão (mesmo se ele mesmo se designou essa missão) à 

qual deve consagrar seu tempo e sua vitalidade. (ENRIQUEZ, 2001b, p. 63). 

 

Causa a defender, missão a cumprir, sacrifício da própria vida: 

 

Todos esses termos têm uma ressonância religiosa. E isso não acontece 

gratuitamente. Eles assinalam que o projeto pertence a um mundo 

transcendental e sagrado que assegura a seu portador a certeza de estar com a 

verdade e de ser tanto mais admirável quanto mais brilhante for o projeto 

(ENRIQUEZ, 2001b, p. 63). 

 

A idealização, a ilusão e a crença participam na construção de vínculos, e estão presentes na 

relação entre ONGIs e ativistas, pois o ativismo é desencadeado pelo desejo de algo sublime, 

capaz de erigir uma razão para viver, pelo anseio do reconhecimento de ser salvador do mundo 

e pela aspiração de deixar uma marca: 

 

Para que um grupo se cristalize e crie seus meios de ação, é preciso que se 

refira a um grande propósito que lhe garanta sua onipotência e que encubra, 

consequentemente, toda a dúvida sobre os limites de seu poder, sobre a 

possibilidade de sua impotência. A causa pode ser sublime ou irrisória, 

grandiosa ou pueril, esse não é o problema. Sua presença é indispensável e as 

modalidades de seu aparecimento são contingentes e arbitrárias (ENRIQUEZ, 

2001b, p. 63). 

 

A idealização, a ilusão e a crença são investimentos libidinais que nascem no inconsciente e 

que levam ao envolvimento grupal pela via de um objetivo comum, uma causa a defender e a 

promover – como no caso do envolvimento ativista com as ONGIs, foco de estudo dessa tese. 

Esses grupos também são estruturas concretas e simbólicas de promoção de mudança a partir 

de um “grupo minoritário” (ENRIQUEZ, 2001b). Esse grupo se caracteriza por partilhar 

internamente a causa entre “irmãos”, e também por cada indivíduo ter seus desejos individuais 

reconhecidos pelos outros assim como pelos indivíduos sentirem-se identificados com o mesmo 
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objeto de amor, uma causa, que toma o lugar do seu Ideal do Ego individual. No grupo, os 

indivíduos não se identificam apenas como mais um membro, formando um mero 

conglomerado de indivíduos. Pelo contrário, reconhecendo-se entre si, formam um corpo social. 

 

Porém, essa estrutura horizontal descrita por Enriquez está inserida em outro eixo: o eixo de 

identificação vertical. No eixo vertical, toda a troca simbólica acontece a partir das 

reminiscências do Complexo de Édipo, sendo a coesão grupal direcionada a um objeto pai ou 

representante do pai, o grande irmão. 

 

Roudinesco e Plon (1998) apontam que, para Freud, uma massa organizada pode ser entendida 

em relação à identificação a partir de dois eixos: vertical e horizontal. O eixo vertical diz 

respeito à instalação por parte de diversos indivíduos de um mesmo objeto interno no lugar de 

seu Ideal do Ego, por exemplo, um líder como referência maior. Por sua vez, o eixo horizontal 

é caracterizado pela identificação recíproca entre esses mesmos indivíduos, uma massa sem 

líder. Para os autores, Freud privilegiou o eixo vertical, onde o vínculo com o líder é 

determinante e, de certa forma, negligenciou o poder do eixo horizontal.  

 

Nessa tese, os destaques serão para as discussões sobre o Grupo de Chasseguet-Smirgel (1992) 

e o Imaginário Grupal de Anzieu (1993), alinhadas à abordagem do eixo horizontal. Essa 

decisão foi tomada apenas durante as análises dos dados, quando se descobriu a ênfase dada 

pelos ativistas ao vínculo grupal. Portanto, com essa discussão, pretende-se dar subsídios 

teóricos a discussão analítica e às conclusões. 

 

Aqui vale retomar a relação entre o Ideal do Ego de um lado, e Ego Ideal e narcisismo primário 

de outro, antes de discutir o grupo na perspectiva desses autores. Como apresentado na segunda 

teoria do aparelho psíquico, o Ideal do Ego é “o precipitado da velha ideia que a criança tinha 

dos pais, a expressão da admiração de quem os considerava perfeitos” (FREUD, 1932/2010, p. 

203). O Ideal do Ego representa a perfeição desejada, conquanto jamais atingida pelo Ego. Já o 

Ego Ideal, que precedeu o Ideal do Ego, descreve o paraíso perdido da infância, onde não faltava 

nada e, se amada, a criança se achava no centro do universo, momento também conhecido por 

narcisismo primário. 

 

Na transição do Ego Ideal para o Ideal do Ego, podem surgir fixações e o sujeito pode ficar à 

mercê de reminiscências da época. Assim, o vazio entre o Ego e o Ideal do Ego criado por conta 
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da retirada da plenitude, onipotência, grandeza, independência e outros sentidos da ilusão 

infantil típicos do narcisismo primário, vai permanecer para o resto da vida do sujeito como 

Ideal do Ego, dimensão simbólica que está no horizonte orientando o sujeito, jamais sendo 

alcançado. 

 

Dessa forma, o Superego fica a serviço do Ideal do Ego. Ressalte-se a diferença fundamental 

entre um e outro o Superego é tido como herdeiro do Complexo de Édipo, e por isso é 

proveniente do complexo da castração, separa a criança da mãe, enquanto o Ideal do Ego, 

herdeiro do narcisismo primário, leva a fusão com a mãe, é fundado na tentativa de resgate da 

onipotência perdida e por isso tende a restaurar a ilusão.  

 

É nessa linha que Chasseguet-Smirgel (1992) dedica-se à análise do Ideal do Ego, 

diferenciando-o do Superego e aproximando-o do Narcisismo. Numa discussão específica sobre 

o Ideal do Ego e o Grupo, ela mostra que o conjunto de proposições de Freud diz respeito a 

uma situação ligada ao complexo paterno, onde o chefe é um substituto do pai e os componentes 

do grupo compõem um todo, análogo a uma irmandade, com fortes e inquestionáveis laços de 

identificação. O pai primitivo é o ideal da multidão, que domina o indivíduo após ter tomado o 

lugar do seu Ideal do Ego, enquanto os membros componentes do grupo, tendo substituído seu 

Ideal do Ego pela figura paterna, identificam-se entre si. 

 

Porém, a autora aponta outras possibilidades, nas quais o grupo parece encontrar sua fantasia 

dominante não na submissão simbólica ao pai, mas na reunião coletiva com a mãe. É o caso 

dos Grupos Ideológicos, que não seguem a um objeto simbolizado numa pessoa ou em uma 

organização, por exemplo, enquanto representantes da ordem e de uma imagem a seguir.  

 

A busca é por um grupo autogerado, organizado em torno de si mesmo, mais do que centrado 

num líder. É uma modalidade de grupo centrada na esperança de realização de um ideal. Além 

de ser um espaço de acolhimento, conforto, pertencimento e de empoderamento, é também um 

espaço adequado para impulsionar a realização de sonhos e desejos. 

 

Isso representa a extensão do Ego de cada um ao grupo mediante o enfraquecimento da agência 

do Superego que, dessa forma, proporciona a junção do Ego com o Ideal do Ego e, assim, o 

grupo “é ao mesmo tempo o Ego, o objeto primário, e o Ideal do Ego, enfim confundidos”. 

(CHASSEGUET-SMIRGEL, 1992, p. 75). 
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Além do próprio grupo, pode existir um líder, porém este não será um homem de ação, figura 

dominante do pai, mas sim um promotor da ilusão, aquele que ativa o antigo desejo de união 

do Ego e do ideal, e por isso esse tipo de líder não precisa identificar-se com o pai, pois “a 

massa tem menos sede de um mestre do que sede de ilusões” (CHASSEGUET-SMIRGEL, 

1992, p. 73). Acreditar em um mundo melhor (usando aqui um chavão) é possível, porque na 

situação desses grupos existem os encarregados de promover a ilusão.  

 

Seguindo Freud, a autora deduz que a estrutura das formações coletivas é particularmente 

regressiva, e por isso elas prometem a realização da ilusão. Ela completa: 

 

Nos grupos fundamentados na “ilusão”, o condutor preenche para os membros 

do grupo papel que a mãe do futuro perverso desempenha para seu filho, o 

fazendo crer que ele não tem necessidade nem de crescer, nem de se identificar 

com seu pai, fazendo assim coincidir sua maturação inacabada com seu Ideal 

do Ego. (CHASSEGUET-SMIRGEL, 1992, p. 79). 

 

Um equivalente ao papel da mãe do futuro perverso porque ela promete, assim como a ilusão, 

um encontro entre o Ego e o ideal e desobriga o sujeito a arcar com as consequências do seu 

amadurecimento e autonomia social. 

 

Anzieu (1993) estabelece uma analogia entre o grupo e o sonho. Decorre dessa aproximação, 

primeiro, que se o sono é a ilusão individual por excelência, toda situação de grupo seria vivida 

como realização imaginária do desejo. O grupo se torna objeto libidinal na medida em que 

ocorre o desinvestimento máximo da realidade exterior (ocorre um afastamento da situação 

cultural mais ampla, e a concentração no aqui e agora deste local retirado da vida social e 

profissional, e com uma duração que constitui uma pausa em relação às atividades habituais), 

e todo o investimento libidinal recai sobre o grupo, um transporte da libido assim liberada para 

a única realidade presente e imediata. Por exemplo: um indivíduo que trabalha em defesa da 

proteção de uma espécie animal numa comunidade em que ela mesmo age contra o bem-estar 

ou sobrevivência de uma determinada espécie. 

 

Outra decorrência dessa analogia com o sonho, segundo o autor, é que no grupo, o aparelho 

psíquico sofre uma tripla regressão: cronológica, tópica, formal. Cronológica porque não só 

regride ao narcisismo secundário, como retrocede ao narcisismo primário; a situação grupal 

aviva, nos membros, a ferida narcísica. Alguns reagem com uma redobra protetora sobre si 
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próprios, outros pela a firmação obstinada ou reivindicante de seu Ego. Sofre uma regressão 

tópica porque “nem o Ego nem o Superego podem mais controlar suficientemente os 

representantes-representações da pulsão” (ANZIEU, 1993, p. 64). O Id toma posse juntamente 

com o Ego Ideal, que procura realizar a fusão com a mãe e a restauração introjetiva desse 

primeiro objeto de amor perdido. O grupo se torna, para os membros, o substituto desse objeto 

perdido, do paraíso um dia vivido, numa analogia cristã. E, por fim, a regressão formal, que se 

observa no recurso a formas de expressões arcaicas mais próximas do processo primário, como 

o pensamento figurativo, os jogos de palavras, as interjeições, e outros como gestos, olhares, 

sorrisos, posturas, mímicas, “tomados emprestados à expressão das emoções ou aos primeiros 

simulacros simbólicos descobertos pela criança nos seus jogos com a mãe e com os que a 

rodeiam” (ANZIEU, 1993, p. 64). 

 

A partir dessa analogia e da observação dos três grupos pesquisados pelo autor, decorre que o 

grupo funciona como uma ilusão a partir de uma ideologia igualitária, onde competências e 

incompetências são niveladas, os chefes aplainados, cada componente reduzido ao 

denominador comum, protegendo-se assim da angústia da castração. O grupo auto engendrado, 

é, ele mesmo, símbolo de uma mãe onipotente, onde a vida se organiza não em torno de uma 

figura central, mas sim em torno do próprio grupo e representa, assim, a esperança de fusão 

entre o Ego e o Ideal do Ego, pelos modos mais regressivos. 

 

Por fim, o inconsciente grupal engendra fenômenos segundo quatro perspectivas: dinâmica, 

econômica, tópica e genética, apresentadas na compilação a seguir (ANZIEU, 1993, p. 82-85): 

 

 Do ponto de vista dinâmico - da ordem do conflito, a situação de grupo 

acarreta uma ameaça de perda da identidade do Ego. A ilusão grupal responde a 

um desejo de segurança, de preservação da unidade egóica ameaçada; para tanto, 

ela substitui a identidade do indivíduo por uma identidade de grupo: à ameaça 

visando o narcisismo individual, ela responde instaurando um narcisismo grupal. 

O grupo encontra, assim, sua identidade, ao mesmo tempo que os indivíduos 

nele se afirmam todos idênticos. O linguajar corrente confirma que o conflito em 

jogo é mesmo a luta contra a angústia de fragmentação, já que ele dota os grupos 

solidários de um “espírito de corpo”, e que chama de membros os indivíduos que 

compõem esse corpo. 
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 Do ponto de vista econômico – Da ordem da força, tendo “projetado” a 

pulsão da morte (sobre um bode expiatório, sobre um grande grupo, sobre as 

trevas exteriores), os participantes podem gozar de experimentar entre si um laço 

puramente libidinal. O grupo se torna objeto perdido ou destruído com que 

celebram, na exaltação, os encontros. 

 Do ponto de vista tópico, da ordem das instâncias, a ilusão grupal ilustra 

o funcionamento do Ego Ideal nos grupos. Essa noção, que não é admitida por 

todos os psicanalistas, mas que se impõe a todos os que trabalham com grupos, 

designa não tanto uma nova instância do aparelho psíquico, mas um estado 

arcaico do Ego, herdeiro do narcisismo primário. Ele é constituído pela 

interiorização da relação dual da criança com a mãe de quem depende e por quem 

é protegida. É a imagem exaltante da onipotência narcísica, imagem arcaica com 

quem o sujeito procura entreter uma relação sobre o modo funcional da 

identificação primária. A ilusão grupal provém da substituição do Ego Ideal de 

cada um por um Ego Ideal comum. Daí a ênfase colocada, então, no caráter 

caloroso das relações entre os membros, na reciprocidade da fusão de uns com 

os outros, na proteção que o grupo traz aos seus, no sentimento de tomar parte 

de um poder soberano.  

 Do ponto de vista genético clássico, a situação de grupo provoca uma 

regressão da posição edipiana à fase oral. O medo de ver revelada aos outros, 

nos grupos, sua própria castração, conduz os participantes a evitarem esse 

fantasma por uma regressão oral, que possui um caráter de defesa neurótica 

provisória e reversível. 

 

Foram apresentados conceitos psicanalíticos de base Freudiana, mirando embasar o 

entendimento da Psicossociologia das Organizações. A partir desses saberes, procedeu-se à 

análise do funcionamento dos grupos, vínculo percebido como importante durante o 

desenvolvimento dos estudos (teóricos e de campo) concernentes à tese. Mediante esse 

instrumental teórico, serão tecidas relações com os achados do campo empírico, e, a partir de 

uma análise, perceber os sentidos do trabalho ativista nas ONGIs. 

 

O capítulo se iniciou com a abordagem de conceitos psicanalíticos freudianos, como: pulsão, 

inconsciente, Complexo de Édipo, Narcisismo, Desejo, Ego, Superego, Ideal do Ego, Id, 

Sublimação, Civilização, Grupo, Identificação. Destacam-se os conceitos de pulsão de vida, 
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sublimação, grupo, identificação, Ego e Ideal do Ego para a compreensão do ativismo. No item 

seguinte, denominado “A Psicossociologia”, foram apresentadas concepções como as de 

Enriquez (1997) sobre a organização enquanto sistema cultural, simbólico e imaginário; as sete 

instâncias da análise organizacional (a instância mítica, a instância sócio-histórica, a instância 

institucional, a instância organizacional, a instância grupal, a instância individual e a instância 

pulsional); o conceito de vínculo social enquanto argamassa para os grupos (ENRIQUEZ, 

1990); a relação entre carisma, fé e missão organizacional (FREITAS, 2006); a importância da 

sedução nas organizações (idem) e a importância dos processos de mediação no contexto 

organizacional (PÀGES et al., 1987). Para a análise do ativismo se destacam os conceitos de 

dimensão organizacional imaginária, a instância sócio-histórica e a grupal, a importância do 

vínculo grupal no trabalho. 

 

Neste último item do capítulo, procurou-se caracterizar os grupos em sua homogeneização, 

sugestionabilidade, vínculos eróticos e identificatórios (FREUD, 1921/2011); analisar o papel 

da idealização, da ilusão e da crença para os grupos (ENRIQUEZ, 2001b); analisar os eixos 

verticais e horizontais que compõem os grupos (ENRIQUEZ, 2001b; CHASSEGUET-

SMIRGEL, 1992); analisar os grupos ideológicos e autogerados, que se vinculam à fantasia de 

união com a mãe e que não se unificam em torno do líder (CHASSEGUET-SMIRGEL, 1992) 

e abordou a tripla regressão – cronológica, tópica e formal – e as quatros perspectivas de análise 

do inconsciente grupal – dinâmica, econômica, tópica e genética (ANZIEU, 1993). A 

abordagem do grupo será um dos eixos de análise dos achados empíricos. 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

4.1 Estratégia Metodológica 

 

Os Estudos Organizacionais constituem um dos campos de estudos da Administração, e 

caracteriza-se por entender as organizações como locais de ação social. Tal campo de estudo é 

mais ou menos aberto a conhecimentos de disciplinas formais e explicitamente organizadas da 

própria área, como o Marketing ou Finanças, por exemplo, como também se abre para 

discussões culturalmente definidas presentes na vida social, como questões de gênero, 

diversidade social, cultural e étnica, ente outras, a partir de um diálogo com outras áreas do 

conhecimento como Economia, História, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Psicanálise, etc. 

(CLEGG; HARDY; NORD, 2012). 

 

Por isso que o surgimento de novos fatos e atores sociais sempre impulsionam e influenciam os 

Estudos Organizacionais a novas abordagens multidisciplinares e a métodos de pesquisa. 

Assim: 

 

Parte da dificuldade em delinear o conceito indescritível de contribuição 

teórica é que estudos de organização e de gestão são campos ecléticos, com 

múltiplas partes interessadas também. Não só se autoidentificam como 

"tomadores" de muitas outras disciplinas científicas (por exemplo, Psicologia, 

Sociologia, Economia, etc.), mas também afirmam falar para acadêmicos e 

profissionais. (CORLEY; GIOIA, 2011, p. 12, tradução nossa). 
 

Como apresentado no capítulo anterior, nesse trabalho o corpo teórico é oriundo dos 

conhecimentos da Psicossociologia, que trata da concretude dos indivíduos os quais criam e 

transformam o seu meio. A psicossociologia está ligada à análise das mudanças, realizada 

geralmente por um pesquisador prático, que atua diretamente na vida dos sujeitos e do campo 

de análise pesquisado. Sua construção teórica se dá a partir da análise social realizada no 

cotidiano das relações sociais com a intervenção psicossociológica, que formula uma teoria 

sempre inacabada do funcionamento social (MACHADO; ROEDEL, 2001).  

 

Essa pesquisa assumiu a abordagem qualitativa, na qual seus pesquisadores estudam as coisas 

em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem. Por isso, a pesquisa qualitativa é rica em dados 
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descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada. Tal abordagem utiliza-se de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo, transformadas em representações contidas em notas de campo, 

entrevistas, conversas, fotografias, gravações e lembretes (DENZIN; LINCOLN, 2006; 

LUDKE; ANDRÉ, 1995). 

 

O tipo de pesquisa é exploratório, porque parte de uma situação e conjunto específicos de 

conhecimentos, buscando aprimorar ideias acerca das escolhas e do envolvimento no trabalho 

ativista em ONGIs. Este tipo de pesquisa é adequado quando o assunto escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre o objeto de 

estudo (GIL, 2010).  

 

A partir dos sujeitos pesquisados, percebendo-os ao mesmo tempo individualmente, em seus 

grupos e nas organizações em que atuam, a perspectiva de estudo organizacional aqui 

trabalhada tem caráter fenomenológico, porque o que se apresenta são pistas, fragmentos, 

leituras e revisões de vida, dado que o seu fundamento é a experiência vivida pelos sujeitos para 

compreender um dado fenômeno. Esses sujeitos são considerados em sua 

multidimensionalidade, pela palavra, por seus desejos, pelas pulsões, sendo um ser simbólico 

que vive num determinado espaço e tempo, sendo também considerados seres singulares, um 

homem, uma mulher, um professor, uma gerente, etc. (BARBOSA DA SILVA, 2010). Assim 

como no caso dos ativistas, as suas causas, seus vínculos, suas escolhas e seus relatos íntimos.  

 

A pesquisa qualitativa de fundamentação teórica fenomenológica pode usar recursos aleatórios 

para fixar a amostra, procurando uma representatividade do grupo, ou pode, também, decidir 

intencionalmente, considerando uma série de condições como: optar por sujeitos considerados 

essenciais na visão do investigador, considerar a facilidade em encontrar com as pessoas, levar 

em conta o tempo dos indivíduos para as entrevistas, etc. (TRIVIÑOS, 1987). Vários foram os 

métodos de contato com o campo em busca de entrevistados. Inicialmente, providenciou-se 

contato formal com algumas organizações que possuem escritórios no Brasil. Tentou-se um 

contato pessoal indo nas sedes de algumas delas, localizadas nas cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, mas não se obteve êxito, chegando, ao máximo, à recepção. Então, cartas formais e 

mensagens via e-mail foram enviadas. Ficou a impressão de que essas organizações são 

relativamente fechadas, porque toda solicitação enviada detalhava bem os objetivos da pesquisa 

e como se dariam as entrevistas, portanto, não seriam abordados processos de gestão 
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estratégicos da instituição. Logo, a maioria dos entrevistados não foi indicado diretamente pelas 

ONGIs. Os entrevistados foram indicados por amigos pesquisadores e amigos destes amigos, 

assim como através de contato com organizações de pesquisa ou fomento ligadas à ONG em 

geral. A construção de uma agenda de entrevistas foi dificultada pela necessidade de conciliar 

o planejamento da pesquisa com a disponibilidade dos entrevistados, indivíduos muitos 

ocupados e, quando não, com domicílio residencial e de trabalho incerto. As entrevistas 

ocorreram no segundo semestre do ano de 2015. 

 

Embora houvesse possibilidade de surpresa resultante do contato que o campo e os sujeitos da 

pesquisa pudessem apresentar, atentou-se ao fato de que “se a revisão da literatura revela muito, 

os leitores sentem que a teoria não emerge dos dados; se a revisão da literatura revela muito 

pouco, o projeto vai parecer muito amplo no escopo para ser administrável” (BANSAL, 2012, 

p. 510, tradução nossa). Assim, era necessário que os dados interagissem com a literatura de 

uma forma coordenada, em conjunto, mostrando que esta é uma produção autêntica e que faz 

sentido. Tracy (2010) apresentou oito marcadores de qualidade em pesquisa qualitativa, são 

eles: a) assunto autêntico, b) rigoroso, c) sinceridade, d) credibilidade, e) ressonância, f) 

contribuição significativa, g) ética e a h) coerência. Reunidos, esses critérios oferecem “um 

modelo pedagógico útil e fornece uma linguagem comum das melhores práticas qualitativas 

que podem ser reconhecidos como parte integrante de uma variedade de públicos”. Observado 

esses marcadores como referência, o grande desafio desta pesquisa foi apresentar uma 

contribuição significativa. 

 

Cunliffe e Karunanayake (2013), tratando da pesquisa etnográfica, classificam a pesquisa de 

acordo com quatro parâmetros de envolvimento (hyphen-spaces) entre pesquisador e os sujeitos 

de pesquisa. Baseado nesses parâmetros, apresenta-se nessa tese que a relação do pesquisador 

com o campo empírico foi: 

 

 Estranha - Porque o pesquisador não participou de nenhuma ação, trabalho ou 

vivência com os sujeitos de pesquisa. Esteve em organizações, é doador de uma 

delas, leu sobre seu funcionamento, mas sempre com o objetivo de compreender o 

universo em que os ativistas estavam ou estiveram inseridos.  

 Diferente - Porque o pesquisador nunca foi um ativista em nenhum tipo de causa, 

muito menos em uma causa de alcance global em uma ONG internacional. 
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 Distante - Porque as conversas trataram de sentimentos, histórias e experiências 

relatadas. A busca era pelo entendimento do envolvimento individual dos 

entrevistados com a organização e um pesquisador que já tivesse atuado como 

ativista não poderia evitar de se influenciar por ideias e julgamentos pré-

concebidos. 

 Ativamente Neutro - Porque não há um compromisso com ação ou 

transformação direta da realidade estudada, a busca é pelo entendimento de uma 

situação e uma possível ação transformadora. 

 

Tais parâmetros se relacionam com a posição do pesquisador enquanto agente ativo ou passivo 

no processo de construção do conhecimento. Em 1980, a Academy of Management Review 

publicou um artigo de referência de Gareth Morgan e Linda Smircich (MORGAN; SMIRCICH 

apud CUNLIFFE, 2011) que apresentou um quadro de entendimento situando métodos 

qualitativos dentro de suposições filosóficas mais amplas sobre a natureza da realidade e do 

conhecimento. Ann Cunliffe (2011) apresentou uma revisão, ampliando e atualizando as 

definições resumidas a seguir: 

 

• O objetivismo problemático – onde a realidade é vista como existindo 

independentemente de interações com uma entidade ou fenômeno e os 

pesquisadores estudam a relação entre estruturas, eventos e entidades concretas ou 

entre elementos e mecanismos em rede; 

• O subjetivismo problemático – a realidade surge como experiência 

historicamente, socialmente ou linguisticamente situada. Envolve entendimentos 

culturalmente situados em relação a determinados contextos, tempos, lugares, 

pessoas, no qual há ''verdades'' em vez de uma verdade e no qual significados, 

sentidos e conhecimento são relativos ao tempo, lugar e maneira pela qual eles são 

construídos nas interações cotidianas das pessoas. 

• O intersubjetivismo problemático – os sentidos são criados através das relações 

entre pessoas. Tais interações são fluidas, relacionais, responsivas, incorporadas e 

encarnadas e, assim, os significados são múltiplos, deslocados e sempre 

incorporados em um tempo, lugar e em relação aos outros indivíduos. 

 

Na perspectiva subjetivista, o pesquisador tem que estar perto do que os entrevistados estão 

dizendo, todavia, olhando além, o que eles sentem, os diferentes caminhos que as pessoas 
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tomam para falar sobre as questões. Exige basicamente interpretação. Diversamente, quanto 

mais categoriza-se e codifica-se quantitativamente dados, mais objetivista é a análise. Por 

exemplo: querer saber o “nível” de envolvimento é diferente de “discutir” o sentido do 

envolvimento ativista.  

 

Assim, a tese assumiu a perspectiva subjetivista porque nela o pesquisador é sujeito ativo no 

processo de construção do conhecimento e não apenas um decodificador de falas transcritas dos 

entrevistados, indo além dos significados semânticos. Nesse sentido, considerando as 

estratégias de construção do conhecimento, entendeu-se que: 

 

Dentro de uma ontologia subjetivista e epistemologia interpretativa, 

entrevistas semiestruturadas e não estruturadas são usadas para explorar 

diferentes significados, percepções e interpretações dos membros da 

organização. (CUNLIFFE, 2011, p. 13, tradução nossa). 

 

A ideia foi ir além das palavras, considerando dimensões que abranjam as emoções, as 

surpresas, o ambiente, a disponibilidade, os acontecimentos, as interrupções, as quais poderiam 

contribuir com a análise. Decidiu-se pela técnica de coleta de informações pela entrevista 

semiestruturada por favorecer a maior flexibilidade das perguntas abertas. Aos entrevistados, 

foi dada a possibilidade de seguir espontaneamente a linha de seu pensamento, expressar suas 

experiências dentro do foco principal e também acrescentar perguntas de esclarecimentos. 

 

O tempo programado e executado foi de cerca de uma hora e foi baseado em um roteiro de 

entrevista (Apêndice A). As primeiras perguntas objetivaram traçar o perfil do entrevistado: 

ocupação, profissão, educação formal, origem, etc. Em seguida, buscou-se compreender o que 

move os sujeitos para a atuação ativista, sempre relacionadas às práticas nas organizações. 

Questionamentos indiretos e contextualizados sobre artes e idiomas eram inseridos na 

entrevista, objetivando perceber, de forma indireta, o nível cultural e as possíveis conexões com 

a causa em que os respondentes estavam ou estiveram envolvidos. Sensações de ansiedade, 

medo, vazio, alegrias e paz proporcionadas pela experiência foram percebidas pelo pesquisador 

e ofereceram abertura para interrogações, fruto de novas questões que surgiram no momento da 

entrevista. 

 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente e aconteceram em clima de conversa informal, 

com perguntas sem linguagem especializada e com comentários do senso comum sobre 
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questões rotineiras. Os entrevistados eram tidos como indivíduos e foi assegurado que as falas 

tratariam de experiências individuais e únicas, reflexões de trajetórias da vida, sentimentos 

relatados porque vividos, balanço de perdas e ganhos e descrições de identidades. O contato 

direto no local e horário por eles determinado proporcionou maior identificação entre 

entrevistador e entrevistado e disponibilidade para o acesso às informações, em “espaços 

relacionais em que as conexões e as tensões entre pesquisa e pesquisador participantes que 

podem levar a dilemas práticos e éticos para cada um”. (CUNLIFFE; KARUNANAYAKE, 

2013, p. 371, tradução nossa).  

 

Dessa forma, algumas possibilidades de realização de entrevistas por Skype foram 

desconsideradas e o espaço da entrevista foi pensado para que os entrevistados falassem dos 

significados do seu envolvimento com o trabalho ou com as ONGIs.  

 

A busca não poderia se limitar a respostas pré-estabelecidas por convenções profissionais ou a 

discursos oficiais de organizações. Algumas entrevistas que ocorreram nos escritórios das 

organizações, foram inicialmente dominadas pelo clima formal e as respostas oficiais tomaram 

conta dos primeiros minutos do encontro, mas aos poucos essa barreira foi sendo quebrada pelo 

entrevistador, direcionando a conversa para o indivíduo que estava em cena. Em muitos 

momentos, os assuntos tratados na conversa pareciam estar fora do roteiro de entrevista e dos 

objetivos da pesquisa, conquanto não tenham resultado em descontinuidades, visto que, de 

alguma forma, percebeu-se que conhecer um pouco das histórias dos sujeitos e de como, através 

delas, eles montavam suas representações de si mesmos e de seus trabalhos iria contribuir para 

as análises. Posteriormente, no momento da escuta e leitura das anotações de campo e 

transcrições, percebeu-se que os assuntos tratados não estavam tão fora de contexto e, pelo 

contrário, valorizaram o material que seria posteriormente analisado porque, apesar de todas as 

delimitações feitas, experiências individuais e únicas precisavam de liberdade e leveza para 

fluir e emergir. 

 

O estudo de campo tratou de aspectos subjetivos, sem nenhum interesse por explicações 

concretas nem construção de ideias e discursos coletivos. Foi necessário, então, um método de 

análise que aceitasse diferentes modos de relacionamento com o campo empírico, com a 

perspectiva teórica e com os sujeitos da pesquisa, indo além das transcrições dos diálogos, 

considerando os momentos de dúvida, certezas e expressão de emoção dos entrevistados e ainda 

registros e acontecimento do ambiente. A escolha foi pela Análise Temática, método de análise 
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no qual os dados são sistematizados sob a forma de temas e os resultados integrados na 

discussão do trabalho, formando um conjunto que fornece subsídios para o estabelecimento de 

relações, tanto do ponto de vista empírico quanto teórico, como será visto adiante o 

aprofundamento das razões da sua escolha. 

 

A análise foi construída através de uma perspectiva crítica, porque: a) é engajada no esforço de 

desnaturalização da Administração, na busca por compreender como as organizações são 

formadas, consolidadas e transformadas do interior para o exterior; b) não busca desenvolver 

práticas e gerar conhecimentos subordinados à performance econômica da organização, mas é 

voltada para a tentativa de emancipação dos homens dos mecanismos de opressão, 

efetivamente, tendo o ser humano como ponto fundamental; c) há um esforço por enfatizar, 

alimentar e incentivar o potencial da consciência humana para a reflexão crítica acerca das 

práticas organizacionais, permitindo assim a extensão dos níveis de autonomia e 

responsabilidade das pessoas (DAVEL; ALCADIPANI, 2003). A ideia foi analisar como os 

sujeitos elaboram, absorvem ou ressignificam suas relações com as organizações, constituindo-

se como importantes atores na formulação de um debate sobre os porquês e os sentidos dos 

vínculos existentes entre indivíduos (ativistas) e organizações (ONGI). 

 

 

4.1.1 Os sujeitos, objeto da pesquisa 

 

Em consonância com os objetivos da pesquisa e para um melhor acesso ao campo empírico, 

alguns critérios de seleção foram estabelecidos. Os ativistas deveriam ter experiências de 

trabalho em organizações que atuavam em causas sociais, de alcance global, 

independentemente do local da sede e atuação, divididas em três tipos de causas: 

 

a) Ambiental – como preservação ou cuidados de animais, florestas, povos 

indígenas e outros; 

b) Desenvolvimento social – como desenvolvimento de negócios, educação, 

artes, etc.; 

c) Humanitária – atuação em desastres, guerras, saúde.  
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As ONGIs em que os entrevistados estiveram envolvidos foram: a) Greenpeace, b) Oikos, c) 

Médicos sem Fronteiras, d) ASHOKA, e) TETO, f) World Animal Protection – WPA, g) World 

Wide Found – WWF, h) International Citizen Service. 

 

A partir do contato com os sujeitos de pesquisa, foi-se delineando um perfil dos entrevistados 

apresentados no quadro I. Os nomes dos entrevistados foram preservados através de codinomes.  
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Referência Gênero Idade Nacionalidade Estado civil Graduação 
Área de atuação 

ativista 
Cargo 

Vínculo com a 

ONGI 

Edvaldo Mas 36 Brasileira Solteiro 
Administração de 

Empresas 
Meio Ambiente 

Campaigner de 

Clima e Energia 

Funcionário - 

Contrato 

permanente 

Margareth Fem 
Cerca 

de 35 
Portuguesa Solteira Sociologia 

Desenvolvimento 

Social 

Desk Officer - 

Coordenadora 

dos projetos 

internacionais 

Funcionária - 

Contrato 

permanente 

Alexandre Mas 36 Brasileira Solteiro Administração Meio Ambiente Marinheiro 

À Disposição - 

Contrato 

Temporário 

Amara Fem 33 Brasileira Solteira Psicologia Ajuda Humanitária Psicóloga 

À Disposição - 

Contrato 

Temporário 

Orlando Mas 33 Brasileiro Divorciado Engenheiro Elétrico 
Desenvolvimento 

Social 

Consultor 

Independente 
Ex-funcionário 

Luís Mas 25 Colombiano Solteiro Arquiteto 
Desenvolvimento 

Social 

Diretor de gestão 

comunitária 

Funcionário - 

Contrato 

permanente 

Wesley Mas 
Cerca 

de 40 
Costa Rica Solteiro Médico Veterinário Proteção Animal 

Coordenador do 

programa de vida 

silvestre para a 

América Latina 

Funcionário - 

Contrato 

permanente 

Jandira Fem 39 Brasileira Solteira 
Administração de 

Empresas 
Meio Ambiente Consultora 

Ex-funcionária – 

Consultora 

Independente 

Mariana Fem 42 Brasileira Solteira Enfermeira Ajuda Humanitária Enfermeira Chefe 

À Disposição - 

Contrato 

Temporário 
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Manuela Fem 23 Brasileira Solteira 
Comunicação Social – 

Relações Públicas 

Desenvolvimento 

Social 

Facilitadora de 

desenvolvimento 

sustentável 

Voluntária 

João Mas 25 Brasileiro Solteiro 
Engenharia de 

Produção 

Desenvolvimento 

Social 
Líder de Equipe Voluntário 

Gracy Fem 
Cerca 

de 30 
Brasileira Solteira 

Relações 

Internacionais 
Meio Ambiente Campaigner 

Funcionária - 

Contrato 

permanente 

Dantas Mas 27 Argentino Solteiro Administração 
Desenvolvimento 

Social 
Diretor 

Ex-funcionário – 

Trabalhando em 

um projeto 

pessoal ligado a 

ativismo social 

Maria José Fem 
Cerca 

de 30 
Brasileira Solteira Ciências Sociais Meio Ambiente Campaigner 

Ex-funcionária – 

Freelancer 

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Legenda: Mas – masculino, Fem – feminino  

Fonte: Elaboração própria. 
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Coincidentemente, foram entrevistados igual número de homens e mulheres, com idade média 

de 32 anos. Em relação ao trabalho nas ONGIs, foram entrevistados indivíduos: 

 

a) Que trabalharam fora ou dentro de seus países de origem, ou seja, em    

condição de expatriados ou não;  

b) Qualquer que fosse o vínculo formal com a ONGI, seja como voluntário, 

contratado, funcionário ou consultor;  

c) Independentemente do setor, função ou cargo de atuação ocupados; 

d) Independentemente do nível de educação formal, idade, gênero e estado 

civil. 

 

Em relação ao exercício da atividade ativista, eles estavam em uma dessas situações: 

 

a) Em plena atividade; 

b) A serviço, embora não atuando no momento da entrevista; 

c) Atuando em outros modelos de organizações ou ONGIs no momento da 

entrevista; 

d) Fora de atividade e com outros envolvimentos de trabalho e renda. 

 

Ainda que não tenha sido definido um perfil específico, além dos anteriormente citados, foram 

encontrados traços comuns entre os entrevistados, tais como:  

 

a) Estudaram em renomadas instituições de ensino; 

b) O nível de educação era de especialização; 

c) São poliglotas, tendo vivido fora do país natal por algum tempo, com 

amplo conhecimento cultural e pontuando questões econômicas e políticas 

em suas respostas;  

d) A maioria são solteiros, sem filhos e vindos de família de classe média a 

classe alta;  

e) Revelaram serem ateus e em nenhum momento palavras de fé religiosa 

ou ideologia política foram citadas como fundamento das suas ações, apenas 

alguns fizeram uma relação mística e por vezes política, mas sem 

aprofundamento. 
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4.2 Os ativistas e as situações das entrevistas 

 

Considerando os pressupostos da pesquisa qualitativa, a qual busca interpretar os fenômenos a 

partir dos sentidos que os sujeitos pesquisados a eles conferem, e da perspectiva 

fenomenológica cujo fundamento é a experiência vivida para compreender um dado fenômeno, 

o objetivo é, partindo dos relatos de experiência dos entrevistados, conhecer um pouco certos 

acontecimentos e como o contexto pôde ter influenciado nas análises e nos resultados. 

 

Emergiram tensões e outras vezes reflexões dos entrevistados sobre aspectos de suas vidas e 

trabalho. O nível de intimidade das conversas deixou escapar nomes de coisas, pessoas e 

animais íntimos, que refletiram o modo de justificar escolhas relacionadas a sua condição de 

ativista, transparecendo a importância de determinados vínculos sociais. 

 

Assim, não só das falas, mas também dos acontecimentos, emergiram informações que 

compuseram as análises, dando importância ao contexto. Para melhor compreensão, primeiro 

serão mostrados alguns desses momentos e, logo a seguir, em tópicos, os achados consequentes: 

 

a) A admiração de um entrevistado ao saber do deslocamento aéreo do pesquisador 

até ele, medindo tempo de viagem e supostos custos. Parece que criou uma 

espécie de reconhecimento do trabalho e, no final da entrevista, o entrevistado 

fez um convite para almoçar no restaurante vegano que costumava frequentar e 

depois para uma ida à uma praia da região onde ele sempre ia em busca de 

tranquilidade. Era o mundo dele que ele queria me mostrar e dizer: “Tudo aquilo 

que eu te falei tem sentido, está percebendo”? 

b) Houve o caso do entrevistado que associou sua orientação sexual ao desafio de 

ser compreendido também pelas suas escolhas do trabalho: “Bom, eu tive que 

renascer para os meus pais de várias formas, quando eu “saí do armário”, quando 

fui mudar de carreira, acho que é normal...” (Jandira, p. 8). 

c) Outro entrevistado relatou as dificuldades impostas ao convívio familiar, com o 

companheiro e com os amigos por conta de sua atividade. Não recebia mais 

convites para eventos sociais “porque nunca estava por perto”, começou a falar 

da relação distante com a enteada e, quando o assunto era seu companheiro, este 

nem sempre entendia sua atividade, apoiava, mas o queria por perto. 
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d) Um entrevistado revelou como a organização e sua vida amorosa estavam 

relacionados com o trabalho ativista: 

 

[Sobre o namorado] Eu meio que sai do [ONGI] e ele entrou. Aí o pessoal fica 

rindo porque fala: ‘Você sai do [ONGI], mas o [ONGI] não sai de você’! [...] 

Meu namorado também tem a alimentação natural, a gente anda de bicicleta, 

tudo é assim... Sim, talvez ele não seja tão normal também. Ele é dançarino, 

então tem toda essa coisa da arte que eu gosto. Eu não danço, mas eu adoro ir 

lá e vê-lo dançar (DANTAS, p. 8). 

 

Quando Dantas se referia ao trabalho, era como se ele falasse da sua casa ou do 

seu bairro e como isso criava uma identificação com o namorado de não serem 

tão “normais”. Esse entrevistado também falou que um dos ganhos que teve 

trabalhando pela organização em outro país estava relacionado também a poder 

assumir a sua homossexualidade.  

 

e) Um ambientalista que trabalhou nos barcos de uma grande ONGI, repensou o 

seu compromisso com a organização e com o trabalho e percebeu que já não 

condizia com seus planos: 

 

Com vários cursos que você faz, vira capitão. Por uma época eu tinha decidido 

que eu ia fazer isso. Mas aí, eu me apaixonei. Conheci essa minha namorada, 

eu me apaixonei. E aí, no mar, também, a vida no mar, também, ((pausas)) é 

muito difícil, é bem difícil. Não é nada fácil! O navio, ele é todo de ferro. 

Então, é estranho porque, você está no meio da natureza, no mar, tudo, mas, o 

navio em si é extremamente insalubre [...]. Artificial, é bruto. E bruto, é ferro, 

é óleo, máquinas o tempo todo “tu-tu-tu-tu-tu-tu”. Para você respirar tem 

máquinas, para você andar... Tudo é máquina. E também balança bastante. 

Então as escadas são bastante íngremes, aquelas portas corta-fogo, são 

superpesadas. Então o seu corpo ((pausa)) vai detonando o seu corpo. Não tem 

jeito. É um ambiente bastante difícil. Então, aí essa questão começou a pesar, 

tanto a parte física como a parte emocional, de relacionamentos. E aí eu vi que 

a carreira marítima não era o melhor caminho, não era o que eu queria fazer 

para o resto da vida (ALEXANDRE, p. 4). 

 

Ele partiu para pesquisa na área ambiental, pois pretendia continuar com a 

atividade ativista em outro nível, sem, entretanto, fechar a possibilidade de voltar 

para a organização se um convite aparecesse em outro contexto de atuação. Por 

fim, revelou ter retomado o namoro com uma ativista de quem, por conta dos 

desencontros promovidos pela distância, havia se separado, mas agora 

retornaram, apesar dela estar trabalhando em outro país. 
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f) A reflexão de uma entrevistada sobre sua vida a partir das questões tratadas na 

entrevista. Ela interrompeu um assunto e falou: 

 

Realmente, já há um tempo que não tinha este tipo de perguntas. Normalmente 

é uma coisa mais sobre os projetos para descrever um projeto, assim. Mas 

mais pessoal... já há um tempo que não me confrontavam com essas perguntas. 

Mas, foi bom, agora, vou ficar a pensar nisso. Vou ficar a pensar não para ti, 

mas para mim mesma como é que.... É, sei lá, enfim, o que eu acabo de 

perceber para mim mesma. (MARGARETH, p. 9). 

 

Não estavam acostumados a falar sobre suas questões pessoais. A conversa era 

direcionada diretamente aos ativistas, em ambientes fora do seu trabalho e por 

isso eles poucas vezes desenvolveram um discurso oficial ou ideológico sobre 

as causas das ONGIs em que atuavam ou atuaram. Era esse o objetivo. 

 

g) A saúde da própria ativista desencadeou uma reflexão sobre o seu papel em 

atender outras pessoas em missões humanitárias e sobre a quem ela e seu 

ativismo faziam bem: 

 

E se tem um ganho maior ainda eu acho enquanto isso: foi toda vez que eu 

saia para fazer uma quimioterapia, eu me lembrava das mulheres que eu atendi 

em Congo e isso me enchia de força, e eu falava assim: “Cara, vamos parar de 

reclamar, vamos lá fazer a bosta dessa quimioterapia, daqui dois ou três dias, 

eu vou estar um lixo, vomitando, cólicas no intestino, parecendo...” Mas, você 

fala “Poxa”! Todos os países africanos que eu trabalhei nem na capital tinha 

um diagnóstico de câncer. Então, quando se começa a ter essa noção do todo, 

se começa a ficar muito mais forte e você não cai assim por qualquer coisa. 

Não é uma bosta ter câncer? É uma bosta ter câncer. Mas cara, é muito mais 

bosta ter câncer e não ter assistência, entendeu? Então, são essas coisas que 

você fala “Ah tem ganho? Tem muito ganho. (MARIANA, p. 5). 
 

Essa entrevistada era enfermeira, seu tratamento já tinha acabado e ela estava de 

sobreaviso para uma nova missão. Deixou transparecer seus ganhos pessoais 

exclusivos a partir de um trabalho que, a princípio, é em função de outros. Era 

uma escolha consciente e de certa forma acertada para ela. 

 

h) Uma ativista que viajou o mundo, falou do seu retorno ao país natal e como as 

relações sociais e seus planos de vida eram incompatíveis com a nova realidade: 

 

Mas, fica difícil outras coisas, a estabilidade, o casamento, o ser mãe. E até 

agora isso nunca foi a prioridade..., mas agora estou.... Tenho pensado que se 
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quero vir a mais perto da minha família. Os meus pais, por exemplo, vão ficar 

mais idosos. Mas estou à procura de uma estabilidade maior. E é possível que 

isso passe daqui uns anos. Por isso tenho que escolher outro tipo de coisa, não 

vai ser diferente. Eu não queria ter que trabalhar numa empresa, mesmo. Mas, 

o que pode acontecer, o que eu tenho pensado é, talvez, eu vou trabalhar numa 

quinta... (MARGARETH, p. 9). 

 

Ela estava ainda ocupando um cargo na organização e voltava para a sede em 

Lisboa (Portugal), possivelmente repensava suas fronteiras sem nunca 

questionar sua história. Dizia-se feliz. 

 

i) A avó de um entrevistado e a importância do seu reconhecimento ao, finalmente, 

apoiar o trabalho do seu neto: 

 

Mas o que mais me surpreendeu, na real, foi a minha avó ter ficado feliz por 

mim. Isso me surpreendeu. Minha avó? Ficou super feliz por mim. Essa me 

pegou de surpresa mesmo. Meus pais ficaram super felizes. A minha família 

toda.  (EDVALDO, p. 6). 

 

A família, geralmente, não apoia a atividade dos entrevistados.  É como se 

quisessem algo melhor para seus entes. Sempre havia um ponto de tensão nesse 

reconhecimento. Por outro lado, eles sempre se posicionavam com um certo 

respeito, apesar da divergência. Eles se importavam. E o reconhecimento da avó 

foi o suprassumo para esse entrevistado. 

 

As emoções eram reveladas, principalmente, em falas interrompidas por silêncios de reflexão e 

estavam relacionadas aos momentos em que se tratava do reconhecimento social da família e 

amigos de fora do trabalho, e também quando tratavam dos porquês das suas escolhas e 

envolvimentos com o trabalho. 

 

Esses encontros ajudaram a captar informações complementares do campo empírico, e 

principalmente, essa relação mais próxima com os entrevistados, inseriram o pesquisador 

dentro do campo, mesmo que de viés, porque a partir de seus depoimentos, trazendo sinais de 

que algo além das palavras ditas deveria ser considerado: os indivíduos e como esses indivíduos 

falavam sobre suas experiências. Os primeiros indícios apareciam e já contribuíam para uma 

análise inicial. A seguir, algumas pistas: 

 



    

    96 

 

a) Independentemente das reais condições financeiras dos entrevistados, algumas 

impressões apontavam para sujeitos que optaram por uma vida simples, sem 

ostentação ligada a bens materiais, ao consumo ou à conquista de alto status 

social tradicional, por exemplo; 

b) Revelavam também tratar-se de pessoas em geral sem uma “vida do lar”, com 

dificuldades de relacionamentos afetivos, familiares e com amigos fora do 

círculo de trabalho; 

c) O reconhecimento das famílias e dos amigos em relação ao ativismo enquanto 

um trabalho de valor social foi raro. Além disso, os reconhecimentos, quando 

aconteciam, estavam dentro de relatos nos quais restava claro que fora 

conquistado em um processo longo e ainda incompleto; 

d) As organizações às quais eles tiveram ou tinham vínculos formais, apareciam 

como local de convívio social, uma espécie de casa, um bairro, um clube, onde 

encontravam amigos e relacionamentos íntimos; 

e) Eles poderiam ser considerados um tipo de “Trabalhador sem Fronteiras”, uma 

alusão à ONGI Médicos sem Fronteiras, porque eles pareciam estar sempre em 

busca de um lugar para ir, com algo para fazer, uma missão a cumprir; 

f) Eles tinham dúvidas e mostravam fragilidades sobre suas escolhas e 

envolvimento com o trabalho, mas não olhavam para o passado com 

arrependimento e nem para o futuro com grandes planos. O que havia de grande 

parecia estar relacionado ao objetivo fim de seus trabalhos, algo mais ligado ao 

presente; 

g) As ONGIs eram tidas pelos sujeitos da pesquisa como grandes parceiras da 

atividade ativista, inclusive por aqueles ativistas que saíram de uma organização 

específica e constituíram outro tipo de trabalho com as ONGIs; 

h) A maioria dos entrevistados ficavam surpresos com a entrevista direcionada a 

eles e não à ONGI ou a seus projetos, se mostravam surpreendidos, inclusive, 

em pensar sobre os significados de seu envolvimento com a atividade ativista 

durante os encontros; 

i) Os assuntos tratados levaram todos a refletir sobre seu trabalho e vida social. 

Paravam e falavam às vezes para eles mesmos. Não havia respostas, muito 

menos palavras, prontas para tudo. 
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Aqui os achados refletem o que foi captado no momento da entrevista. Falas, acontecimentos e 

impressões que, como destacado no início do capítulo, ajudaram a compor a análise das 

transcrições que se seguirá. Antes desse contato direto com esses sujeitos da pesquisa, por 

exemplo, havia um pressuposto ligada à ideia de super-heróis, pessoas que largaram tudo de 

suas vidas para viver uma vida plenamente altruísta, uma visão do senso comum que parecia 

encontrar os primeiros embates. 

 

Ao final dessa etapa de interpretação do ambiente, dos fatos e falas gerais dos entrevistados, 

ficou claro que a investigação estava tratando de indivíduos que misturam trabalho e vida social 

sem abrir mão de crenças e valores, que desenvolvem relações sociais afetivas nas 

organizações, que não estão a reboque de suas histórias porque são seguros de suas escolhas, 

têm consciência das consequências de suas escolhas de trabalho incomum e de uma vida 

considerada simples, numa sociedade que pode achar bonito salvar baleias, mas exige de seus 

entes produção e reprodução material e simbólica tradicional. 

 

A ligação entre os objetivos da tese e a base teórica estava feita: o olhar da Administração a 

partir da Psicossociologia sobre os sentidos das escolhas e envolvimento dos ativistas em 

ONGIs. Mas ainda faltavam as análises das transcrições das entrevistas que, associadas a esses 

achados relatados aqui, ganharia mais espaço para novas descobertas. Isso tem relação também 

com o método a partir do qual os dados seriam interpretados.  

 

 

4.3 A Análise Temática como método 

 

O método escolhido foi a Análise Temática, considerado coerente com o percurso de construção 

do conhecimento até aqui apresentado, ou seja, adequado aos objetivos, à perspectiva teórica e 

às estratégias metodológicas da tese, dentro da ideia de que: 

 

O que é necessário é uma visão mais holística do processo de pesquisa social, 

para que ele possa incluir a definição e a revisão de um problema, sua 

teorização, a coleta de dados, a análise dos dados e a apresentação dos 

resultados. Dentro deste processo, diferentes metodologias têm contribuições 

diversas a oferecer. (BAUER, M.; GASKELL, 2004, p. 26). 

 

Nesse sentido, a Análise Temática surgiu como uma dentre outras possibilidades para 

identificar, analisar e comunicar temas dentro dos dados. Com destaque para a flexibilidade de 
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não ser apegada a qualquer arcabouço teórico pré-existente e, por conseguinte, poder ser 

utilizada em diferentes quadros teóricos (embora não todos) e ser usada para fazer coisas 

diferentes dentro deles (BRAUN; CLARKE, 2006). 

 

Em um estudo comparativo, Vaismoradi et al. (2013) concluíram que no campo da pesquisa 

qualitativa existem sobreposições entre a Análise de Conteúdo e a Análise Temática, como a 

manipulação de dados e busca de padrões e temas. Uma diferença estaria na possibilidade de 

analisar dados qualitativamente e, ao mesmo tempo, quantificar dados com a Análise de 

Conteúdo. Outra comparação recorrente é com a Teoria Fundamentada, ou Grounded Theory 

(GT), estratégia muito semelhante à Análise Temática no que se refere aos procedimentos de 

codificação de temas, mas que, para Alhojailan (2012), existe uma diferença a partir do 

principal instrumento da GT: a coleta e análise de dados que acontecem em processos paralelos, 

o que significa que a coleta adicional de dados deve se basear no que foi previamente analisado, 

ou seja, a GT depende do escopo teórico determinado durante a coleta de dados. 

 

Para além de uma discussão sobre possíveis diferenças entre Análise de Conteúdo, Grounded 

Theory e Análise Temática, concluiu-se que o importante era ter um meio de investigação e 

análise com a maior coerência possível com os objetivos de sua pesquisa, algo característico da 

pesquisa qualitativa: 

 

Pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de 

materiais empíricos estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história 

de vida; entrevista; artefatos; textos e produções culturais; textos 

observacionais, históricos, interativos e visuais, que descrevem momentos e 

significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Portanto, os 

pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas 

interpretativas interligadas, na esperança de sempre conseguirem 

compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. Entende-se, contudo, 

que cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, 

geralmente existe um compromisso no sentido do emprego de mais de uma 

prática interpretativa em qualquer estudo. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

 

Ao invés de uma descrição detalhada do conjunto de dados, houve uma maior necessidade de 

interpretação de outros aspectos do campo, como o ambiente e os acontecimentos das 

entrevistas e as reações dos entrevistados, conforme apresentado anteriormente no subcapítulo 

4.2.  
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Ainda, ao se utilizar entrevistas como instrumento de coleta, a análise buscou a identificação 

de sentidos comuns que se estendiam por uma mesma entrevista ou por um conjunto de 

entrevistas, onde somente a análise semântica não daria conta. Por isso, a importância do tema 

como base de análise.  

 

Um tema representa um nível de resposta padrão ou significado dos dados que está relacionado 

com as questões de pesquisa. Para determinar o que pode ser considerado um tema, um dos 

caminhos é decidir pela sua prevalência. Isso não significa, necessariamente, a frequência com 

que um tema ocorre, mas sim a relevância e profundidade do assunto dentro de cada item de 

dados e em todo o conjunto deles.  

 

O ideal é que o tema ocorra muitas vezes em todo o conjunto de dados, mas uma frequência 

mais elevada não significa necessariamente que o tema é mais importante para a compreensão 

dos dados. A decisão de um pesquisador é a ferramenta chave para determinar quais os temas 

são importantes e cruciais. Em outras palavras, tema é entendido como uma ideia que capta 

algo importante sobre os dados em relação à questão de pesquisa que representa um padrão nas 

respostas (BRAUN; CLARKE, 2006). Nesse sentido, as autoras orientam observar algumas 

questões antes, ou até mesmo durante as análises e baseado nessas orientações, decidiu-se nessa 

tese por: 

 

 Por uma descrição mais detalhada e diferenciada de um grupo de temas, dentro 

dos dados qualitativos, sem qualquer meio quantificável de análise, ao invés de uma 

descrição detalhada do conjunto de dados.  

 Por uma identificação dos temas de forma dedutiva, por possibilitar uma análise 

detalhada de alguns aspectos dos dados, ao invés da forma indutiva, onde os temas 

identificados são fortemente ligados aos dados.  

 Por identificação dos temas no nível latente ao invés do nível semântico. No 

nível semântico, os temas são identificados dentro dos significados explícitos ou 

superficiais dos dados e o analista não está à procura de nada além do que um 

participante disse ou o que foi escrito. Em contraste, uma análise temática ao nível 

latente vai além do conteúdo semântico dos dados e começa a identificar ou 

examinar as ideias subjacentes, suposições, conceituações e ideologias, que são 

teorizadas como formação ou informação do conteúdo semântico dos dados.  
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Assim, o desenvolvimento dos temas envolveu um trabalho interpretativo, observando o que 

havia de subjacente às respostas ditas dos entrevistados, trazendo impressões e ideias que não 

se tinha pensado, mesmo durante as primeiras formulações da tese. 

 

 

4.3.1 O processo de identificação de temas 

 

A análise seguiu a proposta metodológica com seis fases no processo de identificação dos temas 

(BRAUN; CLARKE, 2006), listados e explicados a seguir: 

 

1. Familiarizando-se com os seus dados 

2. Gerando códigos iniciais 

3. Procurando temas 

4. Revisando os temas 

5. Definindo e nominando temas 

6. Produzindo o relatório 

 

Na primeira fase, as entrevistas, fonte principal das informações que deram base a elaboração 

desta tese, foram feitas pessoalmente pelo pesquisador, e as gravações e anotações foram 

realizadas durante e depois de cada encontro. Posteriormente, foram transcritas e as notas de 

campo editadas. 

 

Tudo foi relido de uma forma ativa, à procura de significados, inclusive das outras informações 

que não foram emitidas pelas falas, mas que pareciam chamar a atenção e mostrar que outros 

dados estavam dispostos ali a partir de acontecimentos durante as entrevistas e reações dos 

entrevistados. 

 

Os registros foram analisados globalmente e gerou-se novas anotações e considerações, 

familiarizando-se com a profundidade e a tamanho dos conteúdos. 

 

Na segunda fase, foi o momento de gerar códigos. Os códigos identificam uma característica 

dos dados e dão origem aos temas, a unidade de análise principal e mais ampla. Decidiu-se por 

uma codificação mais dirigida à teoria, abordando os dados com perguntas específicas e, por 

isso, foi utilizado um documento para cada entrevista, contendo tabelas para extração de dados 
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– extratos – com perguntas que levaram a respostas, que por sua vez geraram códigos, que, por 

fim, foram enquadrados nos temas. Esse documento é o extrato por entrevistado (Apêndice B) 

que em Análise Temática apresenta as ilustrações principais de parte das conversas, de onde o 

pesquisador extrai e comenta dados e é usado para apoiar o que vai para além do seu conteúdo 

específico, dando sentido e dizendo o que as descobertas fazem ou pode significar. Abaixo, está 

o exemplo dos campos do extrato utilizado nessa pesquisa: 

 

 

Perguntas (Baseadas nas questões de pesquisa e no quadro 

teórico. Suas respostas permitem a retirada de extratos do que se 

deseja codificar ao redor). 

Comentários livres do 

pesquisador que podem levar a 

códigos e que levarão aos temas 

Extrato de dados (Cópia fiel das falas retiradas de vários 

momentos das entrevistas) 

Quadro 2: Extratos por entrevistado 

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

 

Esse documento também continha um espaço para considerações livres do pesquisador 

relacionadas a: a) Questões específicas por entrevistado; b) Um breve perfil do entrevistado; c) 

Considerações gerais; d) Ambientação, f) Impressão geral do entrevistado. Havia também um 

espaço específico para questões e insights que emergiram. No Apêndice C, consta um extrato 

de um dos entrevistados. 

 

Na terceira fase, aconteceu a busca por temas. Perguntas contextualizadas foram feitas para 

transformar dados em códigos – conforme a segunda etapa da análise, que fez emergirem temas. 

Tomou-se o cuidado para não confundir as perguntas da coleta de dados, presentes no roteiro 

de entrevista, com as específicas para esse momento, baseado na questão de pesquisa, presente 

nos extratos. 

 

A volta aos extratos permitiu outro entendimento do que foi dito pelos entrevistados e novas 

relações se tornaram possíveis viabilizando, assim, novas descobertas. Braun e Clarke (2006) 

sugerem a criação de mapas conceituais, mas nessa pesquisa foi utilizado um documento 

chamado “O grande diferencial – Quais temas emergiram”, onde foram feitas anotações livres 

que justificariam cada possível tema. 
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O método pede que temas sejam levantados e não que especulações sejam postas e validadas. 

Por isso, nesse momento, centrava-se na questão de pesquisa, e tinha os objetivos sempre em 

vista, assim a partir deles, emergiram ideias, sem se perder nos diversos significados do 

momento da entrevista. 

 

A quarta fase foi o momento de rever temas, os quais se confundiam e, por isso, recorreu-se a 

releituras para se certificar se eles pertenciam uns aos outros – contidos - ou se poderiam 

desenvolver uma autonomia de conteúdo que verdadeiramente contribuísse com a análise. No 

final desta fase, teve-se uma ideia do que são, de como se encaixam, bem como da história geral 

do que dizem sobre os dados. Os temas selecionados foram esses: 

 

Figura 1: Temas que emergiram 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Na quinta fase, foram definidos os temas principais a partir de uma análise detalhada de cada 

um daqueles que emergiram e foram elencados anteriormente na quarta fase. As escolhas dos 

ativistas compõem afirmações que se encaixam na relação entre objetivos gerais e específicos 

da tese e possíveis descobertas advindas do trabalho de campo. Nas escolhas pelos temas 

principais, garantiu-se que não havia sobreposição sobre os demais temas e, por isso, se faz 
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necessário considerar os próprios temas e cada tema em relação aos outros. Os temas escolhidos 

foram: 

 

Figura 2: Temas escolhidos dentre os que emergiram  

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os temas escolhidos serão apresentados detalhadamente no capítulo 5, subsidiados pelos 

códigos e trechos das entrevistas que os fundamentam. 

 

A sexta fase foi o momento de fechamento da análise, fornecendo um relato conciso e coerente, 

lógico e não repetitivo dos achados que surgiram dentro e através de temas, relacionando-os 

teoricamente. Para ajudar nesse trabalho de análise interpretativa, foi utilizado um quadro de 

análise consolidada que ia sendo preenchido e modificado à medida que a escrita ia se 

aprofundando. Esse quadro, bem como o resultado dessa etapa, está presente na análise teórico-

empírica apresentada no capítulo 6. 

 

Este capítulo apresentou inicialmente as estratégias metodológicas basilares dessa tese, 

considerando seus objetivos e características específicas que envolviam a investigação, através 

de uma abordagem qualitativa, de aspectos subjetivos ligados a uma atividade desenvolvida por 

pessoas através de organizações, o ativismo em ONGIs. 
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Em seguida, foram relatadas as experiências das aproximações de campo, nas quais o 

pesquisador mostrou-se também participante de um processo de desconstrução de ideias pré-

concebidas acerca do assunto que, certamente, se não tivessem sido contrapostas à vivência e 

refletidas, iriam influenciar nas conclusões da tese. Depois, foi apresentado o caminhar que 

justificou a escolha da Análise Temática como método de análise que, com sua flexibilidade, 

se ajustou bem ao processo de investigação que envolvia contato com pessoas que iriam falar 

de escolhas e envolvimentos íntimos. A análise semântica não seria adequada, pelo menos para 

aquele momento, a esta tese. E, por fim, as fases do processo de definição de temas. 

 

No próximo capítulo, será descrito o processo que levou ao desenvolvimento da concepção de 

que o envolvimento ativista está relacionado a escolhas que envolvem tensões entre perdas e 

ganhos materiais e sentimentais, e que é a partir de tais escolhas que esses sujeitos definem seu 

lugar no mundo. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS TEMAS PRINCIPAIS 

 

Esse capítulo apresenta os temas representantes das principais ideias que emergiram do campo 

empírico. A definição deles foi feita de acordo com as fases descritas no capítulo anterior e aqui 

o objetivo é mostrar como os temas se relacionam diretamente com os objetivos da tese e como, 

em conjunto, apresentaram importantes descobertas para a análise teórico-empírica e as 

conclusões. São eles: 

 

1. Tema 1 - O compartilhamento de valores  

2. Tema 2 - Ser ativista e ter causa: “É assim que sou”! 

3. Tema 3 - As escolhas e suas ambivalências 

 

Os temas serão ilustrados por trechos representativos das entrevistas e respectivos comentários. 

Para cada citação, haverá uma referência onde consta um codinome correspondente a um 

entrevistado, bem como o número da página do extrato de onde a citação foi retirada – ver 

exemplo de um extrato no Apêndice C. 

 

Nos comentários desses trechos, quando a referência dirigir-se ao conjunto dos ativistas 

pesquisados, será utilizado o termo “eles”, no masculino e na terceira pessoa do plural. Alguns 

trechos serviram para mais de uma ilustração. Vícios de linguagens repetitivos como “né”, 

“tipo”, “meu” e outros, foram suprimidos, sem comprometer os significados. Conteúdos entre 

colchetes “[ ]” são inserções do pesquisador que suprimem conteúdos redundantes, falas 

confusas, palavras não traduzíveis, termos estrangeiros estranhos para tradução, interferências, 

etc. 
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5.1 Tema 1 - O compartilhamento de valores 

 

Os códigos que identificaram características dos dados e deram origem ao tema foram: 

 

Figura 3: Códigos do tema – O compartilhamento de valores 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Seguem trechos das falas dos entrevistados e comentários do pesquisador relacionados a esses 

códigos que justificam, em conjunto, a escolha do tema. 

 

Do ponto de vista do vínculo formal, não é essencial fazer parte de uma organização específica, 

de modo exclusivo. O trabalho ativista pode acontecer em outros tipos de organizações, pode 

acontecer também em rede, e se formaliza através de diversos tipos de contratos, desde os fixos 

e exclusivos, até prestação de serviços de consultoria ou desenvolvimento de pesquisa. 

 

É assim, eu não preciso trabalhar para uma organização internacional 

necessariamente. Porque eu... o processo se dá muito através de cooperação 

técnica também (ORLANDO, p. 3). 

 

“Eu não estou no [ONGI] pela organização. Eu estou no [ONGI] pela causa, 

pelas famílias. Então, por mais que tenha umas coisas que a gente não 

concorda, acho que o objetivo principal é a família [atendida] e ponto [...] É 

isso.  (JOÃO, p. 7). 
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Não é que eu fui para uma ONG internacional para trabalhar, sei lá, em 

Londres... Eu fui para trabalhar em lugares bastantes complicados mesmo  

(MARIANA, p. 3). 

 

Esses indivíduos não estão “presos” a nenhum tipo de organização, porém reconheciam sua 

importância: o entrevistado Orlando trabalhava no desenvolvimento de projetos de apoio 

financeiro a negócios em regiões carentes, mas percebia que as suas experiências em ONGIs e 

sua rede de contatos eram um diferencial importante para seu trabalho atual. A entrevistada 

Mariana viveu com famílias no continente africano e recorreu à proteção da ONGI à qual estava 

vinculada à época quando sua segurança foi ameaçada. 

 

É através das "organizações", no plural, que o ativismo internacional acontece. As ONGIs 

constituem um espaço de registro formal de trabalho, de acesso a tecnologias diversas, de oferta 

de missões, de ingresso nos mais diversos tipos de campo de trabalho, entre outras coisas.  

 

Uma grande estrutura operacional e política é valorizada pelos sujeitos investigados porque 

viabiliza atingir resultados de alcance mundial, de impacto global: 

 

As organizações internacionais têm uma maturidade diferente, metodologias 

de trabalho que são interessantes de se conhecer, que inspiram profissionais 

extremamente qualificados, bem informados, que tiveram experiências 

diversas e significativas em diferentes contextos. Então, eu acho que isso 

expande muito, expandiu muito a minha consciência de realidades diferentes 

e isso ajuda na minha compreensão da essência [...] do processo de 

transformação social e das questões ligadas ao empreendedorismo social que 

podem ser aplicadas no contexto local (ORLANDO, p. 3). 

 

O [ONGI] operava na América Latina toda e começou a operar depois nos 

Estados Unidos. Tem um escritório na Europa e tem um pessoal já chegando 

na África do Sul. Começou a ter como um olhar global também. Isso me 

chamou muito, assim, porque você começa a enxergar o todo (DANTAS, p. 

3). 
 

O fato de ser uma organização internacional esteve mais associado a ganhos pessoais como 

realizações íntimas ligadas ao reconhecimento familiar, construção de uma rede internacional 

de amigos e ampliação da visão de mundo: 

 

[...] foi o que me possibilitou ver que é uma realidade muito maior do que eu 

posso ver no meu dia a dia (JOÃO, p. 4). 
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Pensando que eu sou uma das primeiras gerações da família que tem um 

contato mais internacional, era novo para mim [...] trabalhar em uma 

organização internacional que te dá uma amplitude de mundo. Engraçado que 

parece que não é o local, mas o seu local se amplia, sabe [...] Você começa a 

entender um pouco melhor, também, as relações do mundo [...] É um 

microcosmo do mundo, dessa internacionalização. De todo esse processo de 

trocas internacionais (MARIA JOSÉ, p. 3). 

 

Sim, demais, demais! Quando eu estive lá no escritório de Amsterdã, e assim... 

Gente de toda parte do mundo trabalhando no escritório. Poucos holandeses, 

poucos. Então, assim... Aí você olha aquilo e você fala “Nossa, que legal 

isso”! Aqui no escritório do Rio de Janeiro, também, você está ali, no 

escritório e você escuta sotaques de gente do mundo inteiro, né? Eles estão 

fazendo isso, com que as pessoas, elas se mesclem cada vez mais. Eu acho 

muito legal, eu acho muito interessante, muito interessante (AMARA, p. 4). 
 

Essas colocações foram provocadas quando se pedia para o entrevistado falar de suas 

experiências em trabalhos em ONGIs. Às vezes se recorria a uma pergunta mais direta como: 

“o fato de ser uma ONG internacional, muda algo em sua escolha”? (Ver Apêndice A – Roteiro 

de Entrevista). Como os entrevistados já falavam de suas experiências, as respostas tendiam a 

falar dos seus ganhos pessoais e transpareciam a valorização da conquista dos mundos além-

fronteiras e dos ganhos culturais. Assim, a organização e o trabalho sem fronteiras estão ligados 

a um indivíduo que enxerga o mundo sem fronteiras.  

 

Não obstante a valorização do trabalho em âmbito internacional, os trabalhos de alcance local 

também foram citados quando os ativistas especularam sobre seus futuros, o que nos sugere 

que eles não estão alheios a práticas e estratégias locais: 

 

Então, o que eu penso é que escalar daqui uns anos, sou capaz de querer mudar 

um pouco. E que te digo, por exemplo, ter um projeto numa quinta ou algo. 

Mas vou estar sempre ligada como cidadã [...]. Tenho que pensar, não sei 

ainda muito bem. Pensar um pouco mais em mim... Mas não deixar de 

acreditar [Continua] Eu não queria ter que trabalhar numa empresa mesmo 

[...]. Posso sair de uma organização e posso tentar juntar algumas pessoas, 

amigos, que eu conheça, e ir trabalhar, por exemplo, trabalhar numa aldeia. E 

trabalhar nesse sítio, em termos de uma agricultura ecológica, etc. 

(MARGARETH, p. 8). 
 

Esse trecho ilustra também que os indivíduos sempre deixaram clara a intenção de nunca se 

afastar do trabalho ativista, permanecendo o desejo de ser ativista mesmo de forma deslocada 

das ONGIs, mesmo com alcance local. 
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Algumas vezes eles mostraram interesse em posições estratégicas, em atuar para além do 

trabalho em campo: 

 

Eu posso te dizer que, como médico, às vezes eu gostaria de estar mais 

vinculado, atendendo animais e fazendo mais trabalho de campo. Mas é tudo 

balance, você tem uma carga de trabalho mais estratégica, você tem uma carga 

de trabalho mais administrativo e também tem oportunidades de ter uma.... 

Uma presença maior no campo [...]. Então você tem que trabalhar numa parte 

de planejamento estratégico, mais uma parte de lobby, trabalhar com 

autoridades, coordenar bem com diferentes departamentos (WESLEY, p. 3). 
 

Eu, óbvio que eu amaria, se eu pudesse, de verdade, eu me mudaria para a 

Nigéria e ficava lá trabalhando só em campo. Mas não é só isso que existe e 

eu acho que ficou faltando, para mim, quando eu estava trabalhado lá, 

entender o lado business da coisa, o lado de... ((silêncio)). Alguém tem que 

manter uma ONG funcionando, né? Então, por isso que eu estou fazendo 

gestão internacional [...] construindo o Social Businesses (MANUELA, p. 4). 

 

Essas falas evidenciam que a relação entre indivíduos e organizações não é de todo estranha e 

que os entrevistados percebem a importância da estrutura e de seus objetivos. Visualizam 

possibilidades de atuação em todos os níveis, do operacional em campo, ao intermediário no 

planejamento de ações e no campo, diretamente com os atendidos.  

 

Por outro lado, os entrevistados preferem ambientes organizacionais flexíveis, mais deslocados 

das “amarras” formais e comuns, como horário fixo, atividade rotineira, alta hierarquia, 

excessos burocráticos, entre outros: 

 

Porque aí, acho, está no meu temperamento, não tem nada a ver com as ONGs 

em si ou com as organizações em si. Eu [nome do entrevistado H] não me 

identifico com um modelo onde eu vá passar 40-50 por cento do meu tempo 

eventualmente em atividades que não tem a ver com o fim, com a causa final. 

[...] Pode ser que um dia eu volte, mas hoje eu prefiro ficar aqui três horas, 

totalmente focada e dedicada no que eu tenho para fazer e o resto do tempo eu 

possa ficar dormindo em casa (JANDIRA, p. 4). 

 

Somente em um dos casos ocorreu o afastamento do trabalho ativista. Um dos entrevistados 

tinha acabado de sair de uma ONGI e em um curto prazo iria partir para um projeto não ativista. 

Mas ele falou se haveriam possibilidades de retorno para uma ONG: 

 

Não sei, eu teria que ver qual a organização, quais as condições. Não sei, hoje 

eu estou mais com uma filosofia, se dá para falar, muito mais de trabalho 

orgânico, livre, liberdade, livre iniciativa [...] Assim, se alguém viesse para 

mim e falasse: “Olha, você pode fazer tudo isso lá dentro”! Bueno, beleza, 



    

    110 

 

posso ir, mas eu acho difícil que isso aconteça, sabe o porquê? Porque há 

questão do controle e as metas e os acionistas, os que precisam da prestação 

de contas. A sociedade precisa ver que tudo funciona. Tudo isso faz com que 

haja hierarquia, mecanismos de controle e esse carma para mim eu não quero 

mais. Por isso eu prefiro trabalhar sozinho. Mas vai que algum momento 

alguém vem querer criar uma coisa nova, não sei... (DANTAS, p. 4). 
 

Parecia estar se afastando porque relatou um certo conflito com a ONGI, na qual ele tinha 

chegado a cargos de comando de nível intermediário e estratégico. Nesse caso, também vale 

destacar que, em relação aos seus planos de curto prazo, o entrevistado foi uma espécie de 

outlier13: ele estava partindo para uma jornada diferente, uma viagem de bicicleta pela América 

do Sul, sem uma relação direta com qualquer tipo de ativismo. 

 

Mas todos demonstraram que rejeitam trabalhar em organizações que têm apenas o objetivo de 

“fazer dinheiro”: 

 

[...] não sei o que vai ser da minha vida profissional ((acha graça)), porque vai 

ser muito difícil depois tentar fazer alguma outra coisa diferente, porque eu 

não gostaria de trabalhar só para pessoas que estão procurando lucro 

econômico (LUÍS, p. 9). 

 

Eles não se encaixam em organizações com fins lucrativos, onde poderiam, supostamente, ter 

melhores retornos financeiros e de carreira, assim como um status elevado, entre outras coisas. 

Essa afirmativa esteve presente em todos os depoimentos, como se os sujeitos pesquisados 

delimitassem bem dois mundos organizacionais: aquele das empresas que buscam lucro e 

aquele que oferece outro tipo de resultados. 

 

Em alguns casos, quando eles se deram conta de que mesmo o trabalho numa determinada 

ONGI já não correspondia aos caminhos adequados para uma atuação ativista, decidiram por 

não continuar ou se comprometer: 

 

Muito da minha mudança também foi porque eu quis parar de ser “caga-

regra”, e acho que isso tem muito a ver com uma visão espiritual de mundo, 

assim, sabe? De igualdade. E que eu quero levar essa relação de igualdade, de 

transformação, expandido para a sociedade (JANDIRA, p. 12). 

 

Uma coisa que estava acontecendo aqui no Brasil é que a gente não estava 

conseguindo manter a sustentabilidade financeira e pedia cada vez mais 

                                                 
13 Em estatística, o termo outlier – designa um valor atípico que apresenta um grande afastamento dos demais da 

série, indicando erro ou inconsistência. 
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recurso para o [ONGI] sede internacional. Isso era muito Brasil. E aí o 

internacional começou a estipular cada vez mais metas de captação para 

reduzir essa dependência. E aí isso impactou no escritório inteiro. Porque aí o 

trabalho não era voltado principalmente para a campanha. Então a campanha 

do oceano, criar as marés protegidas, a campanha de florestas, reduzir o 

desmatamento pela pecuária. Os grandes objetivos passaram a ser:  o que é 

que eu posso fazer que vai sensibilizar as pessoas para doar (MARIA JOSÉ, 

p. 4)? 
 

Esse último trecho, referente a Maria José, mostra objetivos organizacionais exclusivamente 

financeiros sobrepondo-se ao objetivo principal ligado ao meio ambiente, inviabilizando a 

permanência da ativista depoente na ONGI.  

 

De modo geral, eles exigem um ambiente em que possam compartilhar valores de vida e 

trabalho, ligados não só ao bem-estar no trabalho: 

 

Primeiro, a questão de proteção dos animais. Acho que é um valor que eu 

compartilho 100 por cento desde que eu decidi me formar como veterinário. 

Eu acho que a proteção, salvar vidas animais, era um dos valores, um dos 

objetivos mais importantes pessoais que compartilho totalmente com a ONG 

(WESLEY, p. 3). 

 

[...] A principal razão é o [ONGI] conseguir ser tão independente. Porque a 

gente não aceita dinheiro de empresa, por exemplo. Nem de governo, sabe 

[...]. Então, essa para mim é uma das razões que a gente consegue ser 

independente, consegue bater numa Shell, consegue ir contra governos e 

empresas (EDVALDO, p. 2). 
 

A organização deve representar e manifestar valores que sejam coerentes com aqueles dos 

ativistas, promovendo identificação, pré-requisito que é fundamental para a criação e 

manutenção de vínculos entre essas partes, mediante: a) a sua imagem (relacionada à promoção 

de um mundo melhor para todos, por exemplo), b) seus objetivos explícitos (Missão, Metas, 

Visão de Futuro), c) a sua forma de gestão (fontes de financiamentos, parcerias, contratos com 

fornecedores), entre outros. 

 

Esses valores vão além da relação com as ONGIs e se estendem aos grupos de trabalho dentro 

e entre as ONGIs. Para os ativistas, a organização é um ambiente que possibilita um grande 

encontro de pessoas que, em grupo, seja presencialmente ou através de redes, compartilham 

diversas coisas, entre elas o sentimento de pertencer a uma “família” fraterna, como se estivesse 

no conforto de “casa” e não no trabalho, fazendo o que gosta, aquilo que tem paixão, com 

autonomia: 



    

    112 

 

 

[...] sentido de me sentir em família e de me sentir em casa. Então, tipo... E 

também de sentir que o que eu faço é minha paixão. Então eu não sinto que 

seja um trabalho, eu sinto que eu acordo, como: “Ah, que bom, é segunda! ” 

[...]. Fico aqui sem sapatos, fico tranquilo. Se hoje eu não quero trabalhar mais 

cedo, trabalho depois, de noite. Se quero chegar um pouquinho mais tarde, eu 

chego mais tarde. Sentir que estou na minha casa, e sentir que estou na minha 

família e que todo mundo compartilha a minha paixão. Sentir que a gente não 

trabalha, sentir que somos um grupo de amigos, que fazemos uma coisa, que 

todos temos motivação, que todos temos um fogo interno por fazer as coisas 

bem-feitas. Então, eu sinto que isso é a minha motivação de ficar aqui (LUÍS, 

p. 3). 

 

No trabalho, eles se juntam a pessoas que admiram e que, de certo modo, formam um corpo só, 

como dito  por Dantas, abaixo: 

 

Bom, além disso, assim, o tema me atrai, as pessoas com quem eu trabalho e 

eu acabo conhecendo, são pessoas fantásticas. (EDVALDO, p. 2). 

 

Momentos que eu me sentir muito emocionado assim, que brilharam meus 

olhos. Em Córdoba quando eu trabalhava com [...] 14 diretores, que eram 

todos iguais. Eu me senti uma questão de essas 14 pessoas serem um só, um 

corpo só. Como essa questão de estar junto, de você saber que alguém está 

cuidando das suas costas. Que alguém está cuidando da sua frente, você ajuda 

o outro [...]. Isso foi muito forte, inclusive, a gente aquela vez conversou 

muito, tinha uma coaching que era muito próxima da gente, ela virou quase o 

quinze do grupo, assim, o número 15. E ela falava disso, como que dava para 

perceber no ambiente, como se fosse uma questão metafísica. Isso foi muito 

forte assim. Até gostaria de viver de novo isso (DANTAS, p. 7). 

 

Os laços de amizades são um vínculo frequente em suas relações de trabalho, diminuindo a 

separação entre a vida social e àquele âmbito. Isso é visto como uma coisa boa porque se 

trabalha com quem se gosta de estar ao lado: 

 

Até porque aqui eu tenho liberdade de estar em uma campanha onde eu quero 

estar, de elaborar a campanha, da maneira que eu acredito que seja a melhor 

maneira, junto com os meus colegas, então... (GRACY, p. 5). 

 

Então hoje o que eu percebo é que não sei, vou chutar um número aqui, 70 por 

cento, 80 por cento dos meus amigos são do [ONGI]. Então, antes de eu entrar 

a maioria dos meus amigos era da faculdade, hoje a maioria, grande maioria, 

são do [ONGI]; pouquíssimos da faculdade, alguns do trabalho, lógico. E 

esses amigos que eu faço no [ONGI], acho que tem alguns motivos, assim. 

Primeiro, pelo contato, primeiramente por estar sempre em contato com eles, 

toda semana, etc. E, segundo, pelos os interesses estarem muito próximos, 

assim. É fácil você se relacionar com pessoas que têm os mesmos interesses, 
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assim, têm um papo construtivo dentro daquilo que você gosta de discutir, etc. 

(JOÃO, p. 5). 

 

O vínculo grupal se destacou inclusive para aqueles que não trabalhavam diretamente com uma 

ONGI específica: 

 

E tão grande.... Uma rede tão grande. E essa ideia de qualquer lugar do mundo 

que eu estiver, eu sempre vou ter um apoio só por ter sido [ONGI]. E isso se 

mantém ainda hoje, é uma rede muito forte. Até hoje, se eu precisar ficar em 

qualquer lugar e precisar falar com um funcionário ou um ex-funcionário, eu 

sei que eu tenho um abrigo (Maria JOSÉ, p. 3). 

 

Obviamente, porque me tirou um pouco do meu isolamento, de uma certa 

arrogância que eu tinha de achar que eu não precisava das pessoas para... Para 

a minha felicidade (ORLANDO, p. 7). 

 

Há de se considerar que nem sempre essas relações são amistosas e alguns relatos de conflitos 

eram utilizados para reforçar a importância de um grupo de trabalho coeso em objetivos e 

amistoso nos relacionamentos formais e informais. Geralmente, tais conflitos estavam 

associados a diferenças culturais e hierárquicas nas missões, no campo, ou relacionados à falta 

de engajamento individual. 

 

Esse tema mostrou que outros tipos de vínculos estão presentes ou perpassam o trabalho ativista 

nas ONGIs, e por isso o presente tema foi relacionado ao primeiro objetivo de investigação 

dessa tese que é o de discutir o papel da identificação pessoal dos ativistas com as ONGs 

internacionais. A curiosidade estava em entender o que liga essas partes sob a ótica dos próprios 

sujeitos, questionando se essas organizações encerrariam em si mesmas todas as possibilidades 

de vínculos necessários para realização do trabalho ativista. 

 

As organizações oferecem estruturas físicas, administrativas e políticas que possibilitam a 

realização de um certo tipo de ativismo, o de causa global e ações internacionais. A condição 

para que haja identificação entre ativista e organização é, para os entrevistados: trabalhar em 

algo que tenha significado para eles e que valores ligados a crenças no fruto do trabalho, à causa 

específica, entre outros, sejam compartilhados. 

 

Isso implica dizer que, sem essas condições, os indivíduos podem abrir mão de um trabalho 

direto nas ONGIs e atuar de forma independente, articulando seu trabalho com redes de ONGIs, 

com redes de contatos profissionais e amigos que trabalham na mesma área, com projetos 
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específicos oferecidos via prestação de serviços ou mesmo se desligar temporariamente da ação 

ativista internacional. Tais situações de distanciamento eram transitórias, pois nenhum dos 

afastados deixou de afirmar que poderia retornar às ONGIs sob determinadas condições. 

Além disso, é importante relembrar que o ideal ativista é permanente. Eles reconhecem as 

ONGIS como necessárias, mas não como fundamentais para suas vidas e trabalho. 

 

Essas organizações ainda fornecem um ambiente de construção e manutenção de vínculo 

grupal, diferencial apontado como positivo. Tal condição é valorizada pelos ativistas para 

desenvolver um trabalho que, apesar de difícil, pode ser amenizado pelo conforto e segurança 

oferecido pelos pares. 

 

 

5.2 Tema 2 - Ser ativista e ter causa: “É assim que sou”! 

 

Entre outros pressupostos, havia um de que a relação entre ativistas e ONGIs teria como base 

uma causa que, compartilhada, criaria um importante vínculo entre os envolvidos. Contudo, os 

temas emergentes começavam a ir de encontro a essa ideia, mostrando outras origens dos 

vínculos, a começar pelo vínculo grupal, destaque no primeiro tema anteriormente apresentado.  

 

Agora, o segundo tema emergente traz novas descobertas a partir da articulação dos seguintes 

códigos: 
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Figura 4: Códigos do tema – Ser ativista e ter uma causa 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os sentidos das escolhas e envolvimento dos ativistas começavam a emergir. De maneira geral, 

eles preferem organizações que possibilitem satisfação pessoais no trabalho. Essas posições 

têm relação direta com a escolha de um trabalho considerado como algo significativo para o 

indivíduo, com qualquer que seja o tipo e vínculo formal com a ONGI: 

 

Mas, qualquer pessoa que faz o que ela gosta, termina tendo uma harmonia 

maior com o trabalho dela porque aí eu trabalho... O trabalho acaba 

reafirmando quem ela é, não separa de quem ela é. Quando você separa a 

pessoa do trabalho você tem um sofrimento ali, porque você está indo para o 

trabalho, você está sofrendo, aí você volta a ser você quando sai do trabalho. 

Você entra no trabalho, você deixa de ser você. Eu não tenho isso. Eu “tou” 

mais conectada no que eu faço (GRACY, p. 5). 
 

Eu sinto que, para mim, o mais importante é a satisfação do trabalho, saber 

que estou fazendo uma coisa para fazer deste mundo um lugar melhor. E pelo 

interesse pessoal, na questão da proteção animal, é o de mais importância a 

minha satisfação é... Como dizer.... Profissional, emocional, mais que dar 

prioridade a uma questão de riqueza, ou ganho, ou uma melhor oferta 

econômica. No meu caso, o meu principal motivador, eu acho que seria uma 

questão mais “inspiracional” (WESLEY, p. 6). 

 

Em uma ONG, é importante ter carinho ou ter interesse pela causa. Do 

contrário, é como trabalhar numa indústria privada. Ou seja: você tem que 

amar o que você está fazendo para que as pessoas acreditem em você, do 

contrário fica meio... É outro emprego (WESLEY, p. 5). 
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Trata-se de uma satisfação subjetiva, própria, sem nenhuma relação com ganhos financeiros ou 

ascensão de carreira, por exemplo. Outros tipos de trabalhos também podem trazer esse tipo de 

satisfação, mas a questão é que os respondentes têm essa condição como primordial. Não é que 

se tratava de um trabalho sem problemas e tensões de toda ordem, como será tratado no terceiro 

tema, mas eles estavam certos dos limites desse envolvimento, sentindo-se livres para agir de 

acordo com seu desejo, fosse de permanecer ou se afastar da ONGI. Por exemplo, existiram 

relatos de desligamentos quando alguma mudança na política, na gestão ou até mesmo na 

conexão do trabalho com os fins objetivados, como ilustrado em um dos códigos do tema 

anterior.  

 

Nesse sentido, e dentro dessa constatação de satisfação no trabalho, um entrevistado abriu mão 

de um envolvimento maior com uma ONGI e conciliou dois universos organizacionais, um que 

realizava em termos tradicionais, ligado a segurança financeira e futuro promissor na profissão, 

e outro com seus desejos ativistas: 

 

Porém, a carreira que eu escolhi, engenharia de produção, eu adoro [...] E é 

um pouco difícil conciliar de fato, com atividades sociais, enfim, com 

filantropia, voluntariado, etc. Então, eu acredito que eu achei na ONG uma 

maneira de complementar isso. [...]. Com o que eu gosto de trabalhar 

profissionalmente, não me dá a satisfação que eu gostaria de ter ajudando 

alguém. Mas, então, a ONG vem e supre essa lacuna, vamos dizer assim. 

Então, é uma maneira de me completar. O que eu não gostaria é de trabalhar 

em uma empresa que vai contra os meus princípios, assim (JOÃO, p. 8). 

 

O entrevistado João conciliava um emprego em uma montadora de veículos, ocupando um 

cargo relacionado à sua formação de engenheiro, e outro como voluntário em uma ONGI, nos 

finais de semana. 

 

Nos depoimentos não houve a defesa de uma causa específica, pelo menos não de forma 

exaustiva, uma causa justificando todo o envolvimento: 

 

Qualquer coisa que seja avaliação dos direitos do cidadão, eu faria. E qualquer 

coisa que seja, também, mais técnico, tipo criação do delineamento das 

cidades, ou gerir as cidades, eu faria, ou qualquer coisa que seja relacionada, 

com os conflitos armados, em influir na reconstrução das cidades. [...]. Então, 

sim. Na verdade, em qualquer outra organização. Só que não tenho nomes 

agora, mas em qualquer organização, eu faria (LUÍS, p. 4). 
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Complementando essa constatação, vale ressaltar que qualquer que fosse o campo de atuação 

ou exigência de especialidade, independentemente da plataforma de execução, se dentro ou 

através de ONGIs, as causas em que os ativistas atuavam não tinham necessariamente uma 

relação direta com sua a formação profissional.  

 

Dessa forma, os indivíduos se mostraram portadores de uma crença, ligada a uma causa 

específica ou abrangente, que, apoiada numa atividade ativista, teria força de ação para atuar 

em diversos tipos de ONGIs. 

 

A defesa de uma causa adquire forças também a partir do reconhecimento e das expectativas 

daqueles atendidos: 

 

Então é por isso que eu falo que no meu caso é um pouco complicado porque 

eu acho que trabalho por mim, porque realmente eu estou fazendo o que eu 

quero, mas também respondo para milhares de pessoas que acreditam em mim 

e que sabem que... Ah! Estão dando fé, ou estão me apoiando para conseguir 

algo que eles também estão interessados em conseguir (WESLEY, p. 5). 

 

E um dia eu cheguei tarde e entrei pela parte de trás e subi assim no palco e 

era duas mil pessoas, assim. E eu falei, não acredito que tanta gente. E aí por 

exemplo, para mim falar hoje a juventude está perdida, não posso acreditar. 

Sua juventude morreu e está perdida, a minha não. Isso, por causa de ter visto 

tanta gente a se engajar fazendo coisas assim, foi muito forte. O mesmo que 

chegar, por exemplo, outra vez o [ONGI] levou quinhentas pessoas para 

trabalhar o deserto do Chaco, norte da Argentina. E ver chegando assim dez 

ônibus, assim no meio da selva, a comunidade indígena aguardando com um 

evento, é muito emocionante assim. Até já fico emocionado (DANTAS, p. 7). 
 

Porém, se eles se envolveram por uma força de solidariedade, reconhecem que existem 

distanciamentos entre a realidade vivenciada por eles e a dos atendidos pelos seus serviços: 

 

Tem aquele ativismo político que abandona a vida: “vou parar tudo, vou fazer 

isso”. Eu acho que isso vale muito para as causas que são diretamente da 

pessoa, sabe. Acho que a gente acaba comprando algumas causas. [...] A gente 

compra algumas causas, então, eu posso comprar a da inclusão digital, mas eu 

sou incluída. Eu sou muito incluída digitalmente (ENT. O, p. 10). 

 

Fui expulsa de casa, na verdade, lá na Nigéria. [...]. Eu fui cozinhar, eu fui 

fazer o meu café da manhã e eles usam a água do poço, só que a gente como 

voluntário ganha saquinhos de água que você pode usar para cozinhar e eles 

me viram indo cozinhar com saquinho de água. “O que é que você está 

fazendo? ”. Falei: “Estou cozinhando a minha comida”. “Não! Mas você 

cozinha que nem.... Você está morando com a gente, você vai comer que nem 

a gente! A gente está fazendo com água do poço! ”. Falei assim: “Mas está 
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todo mundo ficando doente, eu estou ficando doente, não posso mais usar, 

comer da água do poço”. Época de chuva, o poço estava enlameado, aí daí... 

E essa vez, realmente eu botei o meu pé no chão, porque geralmente... 

(MANUELA, p. 7). 

 

Diferentemente, por exemplo, dos envolvidos com a organização Capacetes Brancos14, onde o 

pessoal que atua no campo é local, tem origem nas próprias comunidades diretamente atendidas 

e se identificam, inclusive, pela sua condição social e cultural de língua, educação, religião, 

profissão (pedreiros, ferreiros e outros). 

 

A entrevista, de alguma forma, os estimulou a pensar sobre a origem da sua relação com o 

ativismo. Via de regra, ocorreu um contato com classes menos favorecidas socialmente na 

infância, através da iniciativa de seus pais ou seus avós, quando foram apresentados à alteridade 

e se referem a esses fatos como a origem do seu ativismo. Apenas um dos entrevistados relatou 

a influência de um colega de trabalho e outro a experiência de aprendizagem quando era aluno 

da graduação.  

 

Nenhum entrevistado descreveu com certeza o porquê da escolha pelo trabalho ativista e 

quando tratavam do assunto, a ideia mais recorrente era: “É assim que sou”! Justificavam essa 

afirmação de si com alguns sentimentos ligados ao “ser ativista”, como o bem-estar pessoal, 

associado a sentimentos de paz: 

 

Eu acho que paz, com certeza paz. Eu me sinto [pausa] sei lá, é harmonia, 

sabe? Com o mundo [pausa]. Harmonia comigo [pausa]. Sinto que estou 

[pausa]... Sei lá, minha vida está equilibrada, sabe? Acho que equilibro, para 

mim, é uma palavra muito boa, que eu sinto, eu me sinto equilibrada, quando 

eu estou fazendo isso (MANUELA, p. 8). 
 

Em uma das falas, se destacou o sentir-se feliz: 

 

Agora, escalar o que vai acontecer e eu estou pensando nisso agora, quando 

sinto cada vez mais uma ansiedade dentro de mim com ‘mais em mim’. Ou 

seja, eu realmente não... Por causa do meu trabalho, viajei muito, China, 

Bangladesh, Índia, Angola, Moçambique, etc. Acabei por nunca conseguir... 

Eu optei por isso. Mas, fica difícil outras coisas, a estabilidade, o casamento, 

o ser mãe. E até agora isso nunca foi a prioridade. Eu estava... Sou feliz, eu 

sou muito feliz. E, portanto, quando você é feliz e está bem (MARGARETH, 

p. 8). 

 

                                                 
14 Organização de defesa civil que opera na Guerra Civil da Síria. https://www.whitehelmets.org/en 
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Articula-se também ao reconhecimento de si mesmo como ativista, não se visualizar em outra 

possibilidade de trabalho e vínculo organizacional, no qual teria que abrir mão da sua liberdade: 

 

É que eu estou em um local onde eu acho que eu deveria estar. Acho que 

quando você “tá” fazendo o que você acha que deveria estar fazendo, 

transcende o trabalho. Apesar de isso ser completamente diferente da [Nome 

do entrevistado] pessoa e [Nome do entrevistado] profissional. Vamos lá: 

divisão entre profissional e casa existe, óbvio, mas você... Eu estou muito... 

Estar no [ONGI] faz parte de quem eu sou. Então há uma ligação maior entre 

as duas coisas. Entende (GRACY, p. 5)? 

 

Até porque aqui eu tenho liberdade de estar em uma campanha onde eu quero 

estar, de elaborar a campanha, da maneira que eu acredito que seja a melhor 

maneira, junto com os meus colegas, então... A harmonia é maior (GRACY, 

p. 5). 

 

Um entrevistado relatou estar em um momento de se reencontrar a partir do trabalho ativista, 

de não se esconder mais: 

 

Sim. Eu tenho me sentido muito bem com esse trabalho, é um trabalho que vai 

ao encontro com a minha busca profissional [...]. E que, como eu falei no 

começo, trouxe uma coerência para a minha história também. É. Porque... 

Muitas vezes nessa minha caminhada, como eu dei, como eu testei muitas 

coisas diferentes, em vários momentos eu me senti negando o passado fazendo 

coisas que são antagônicas com o que eu fazia antes. E aí pela primeira vez eu 

estou fazendo algo que incorpora tudo... De alguma forma [...]. Principalmente 

na forma como as pessoas veem o trabalho e como as pessoas se relacionam, 

a forma de relacionamento é totalmente diferente. No campo social eu posso 

ser eu mesmo, eu posso expandir um pouco mais a minha personalidade. No 

setor financeiro eu tinha que me esconder um pouco para poder me enquadrar 

(LUÍS, p. 4). 

 

Alguns, quando se comparam com pessoas que não têm a experiência do ativismo, expõe um 

certo ar de superioridade, ou melhor, um orgulho: 

 

Não sei o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos depois de tudo o que eu 

vi, senti, cheirei, assisti, sei lá, qualquer coisa. Pode ser que outras pessoas 

que nunca tiveram essa experiência daqui a 10 anos sejam pessoas mais 

tranquilas, mais pacíficas e as pessoas, como nós, que conhecemos isso, 

tenhamos outro modo de vida porque essas coisas nos influenciaram de algum 

jeito que... Eu sei que de algum jeito vão influenciar em nossas vidas porque 

essas coisas não passam sem deixar uma marca na vida (LUÍS, p. 10). 

 

Por exemplo, os amigos, tem um grupo de pessoas que acham que eu sou um 

louco. E sempre falam para mim “Ai você sempre com sua loucura, né?”. Mas 

tem outras pessoas que adoram, que me olham com brilho nos olhos, assim. 
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Pessoas mais adultas eu vejo algumas, nem todas como um senso de poucas: 

“Se eu fosse jovem de novo faria como ele” (, p. 8). 

 

Não se trata de uma ideia de “Eu sei o que é melhor para você”, ou “deixa eu te mostrar como 

deve ser!”. O discurso parece transmitir a ideia de “Eu atingi um estágio superior e outros 

podem atingir também”. 

 

Esse tema foi relacionado ao segundo objetivo específico da tese que é identificar como as 

causas humanitárias, de desenvolvimento social ou ambiental, definem e justificam a atuação 

ativista. Esse objetivo tem relação com a identidade do ser ativista, mais focada nos sentidos 

que eles atribuem.  

 

À medida que os códigos desse segundo tema foram sendo apresentados, foi-se percebendo que 

os indivíduos pesquisados se sentem bem porque estão ligados a um trabalho que proporciona 

diversos tipos de significados, os quais extrapolam uma crença numa causa específica ou uma 

identificação ligada diretamente a uma atividade ou a uma organização. 

 

Um trabalho onde os frutos são importantes para suas vidas e da coletividade, mesmo que de 

difícil constatação e mensuração, mesmo que sempre diferente da sua realidade e origem social. 

 

Isso implica em um trabalho que essencialmente proporcione sentimentos diversos de bem-

estar, paz, liberdade, harmonia, etc. Esse tema fez perceber também o orgulho dos ativistas em 

pôr suas inspirações de bem comum em prática, inclusive podendo também inspirar outras 

pessoas. 

 

 

5.3 Tema 3 - As escolhas e suas ambivalências 

 

Na etapa de escolha dos temas, logo de início, percebeu-se que havia um conjunto de indicações 

que remetiam a uma atividade cheia de riscos à segurança pessoal, medos, falta de 

reconhecimento, etc. A percepção dessas indicações levou o pesquisador a um possível tema 

denominado de “Crise”. Esse tema abarcaria todos esses sentimentos e constatações de que a 

atividade ativista era uma atividade essencialmente difícil e que poderia, em outros estudos, 

facilmente ser ligada a sofrimentos.  
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Mas, à medida que as análises iam sendo aprofundadas, desde aquelas advindas do contexto 

das entrevistas apresentadas no subcapítulo 4.2 até a busca por temas representativos nas 

transcrições, começou-se a perceber que tais riscos estavam dentro de um conjunto de escolhas 

que o indivíduo tomava para si e que, apesar de conscientes de determinadas perdas, eles as 

assumiam e, como visto no tema anterior, enalteciam o exercício de um trabalho que apesar das 

dificuldades associadas, proporcionava prazer, inclusive, pelas crenças nos frutos de seus 

trabalhos.  

 

Os códigos desse tema foram: 

 

Figura 5: Códigos do tema – As escolhas e suas ambivalências 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao ouvir os entrevistados, pareceu importante o modo como justificavam, através de seus 

planos profissionais e de vida social, os ganhos e as perdas, prazeres e frustações, entre outras 

coisas, envolvidas nas suas escolhas e envolvimento. 

 

Foram inúmeras as dificuldades relatadas e isso ficou claro quando dos relatos das vivências de 

campo, nos momentos das entrevistas. Por exemplo: a) para Edvaldo, era a questão do 

permanecer no Brasil sabendo das demandas (suas e da organização) por uma jornada no 
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exterior; b) para Margareth, a dificuldade era a do retorno ao país natal e o reencontro com seus 

amigos e familiares; c) para Alexandre, a dificuldade era do retorno ao relacionamento afetivo 

deslocado por conta do trabalho de ambos em países diferentes, e assim por diante. Serão 

aprofundadas essas colocações e os contrapontos apresentados pelos próprios ativistas para 

esses tipos de constatações. 

 

Havia um sentimento geral de não ser compreendido pelos parentes, pelos amigos: 

 

Cara, a minha família, a minha mãe nunca entendeu o que eu faço. Acho que 

ninguém nunca entendeu o que eu faço, mesmo quando eu estava no setor 

privado... acho que eles só entenderam o que eu fazia, quando eu vendia linha 

telefônica ((riso)). E mesmo assim, eles não entendiam muito, porque eu 

vendia ramal, então, não era... falava, “mãe, eu vendo ramal”, ela, “Ah, é 

telefone? ” (JANDIRA, p. 8). 

 

E, por outro lado, assim, como para mim elas parecem doentes, eu sei que para 

elas, eu pareço uma irresponsável. Então, eu tive... Tem amigos que... Tem 

amigos daqui que eu não converso mais, porque não tenho mais assunto em 

comum, sabe? Então, nesse ponto, acho que... Óbvio que conheci muitas 

pessoas interessantes... (JANDIRA, p. 10). 

 

Porque, tipo, as pessoas, [entre] os meus amigos, e [na] minha família, eu sou 

a única pessoa que faz isso. Todos os demais sempre estão só achando 

“dinheiro, dinheiro...”. (LUÍS, p. 6). 

 

Por outro lado, para esse mesmo Luís, citado acima: 

 

[...] até o meu irmão escreveu uma mensagem de aniversário falando assim: 

“você sempre me deixa aflito quando você sai para trabalhar, mas quando você 

volta, é sempre um orgulho escutar as suas histórias” (LUÍS, p. 8). 
 

O roteiro da entrevista provocava a reflexão sobre como eles se percebiam pela ótica dos outros, 

principalmente dos mais próximos como familiares, amigos e parceiros amorosos. 

 

A falta de reconhecimento é geral, se manifestando no discurso de todos eles. Partindo de uma 

provocação do entrevistador, trouxeram um certo incômodo com essa questão. Eles se 

importam com o que seus entes mais próximos pensam, apesar da consciência de que suas 

escolhas sempre envolviam, em sua maioria, incompreensões de toda ordem. 
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Há outros trabalhos, profissões, ocupações, que não são convencionais, podendo também não 

ser reconhecidas mas, para os ativistas, o principal estranhamento relatado estava ligado a não 

seguir uma trajetória de acordo com suas formações profissionais e com sua condição social 

elevada...  

 

Eu vejo que as pessoas me olham assim, com certo orgulho da coragem que 

eu tive ao tomar esse caminho alternativo, mas ao mesmo tempo, sabe, tem... 

Existe essa pressão de que: "Ah, tá. O que você construiu com isso"? Não é? 

“Onde você quer chegar com isso tudo”? Enfim... (ALEXANDRE, p. 4). 

 

Eles relatavam diversas imagens que os outros tecem deles, como a de um aventureiro para uns: 

 

[...] e no dia que eu estou indo para o ebola, uma mulher, Kika... rica... daí ele 

vem e fala, “ah, você vai para a África, aí, que legal, aí, traz algumas coisinhas 

para gente, alguma lembrancinha...” Eu... Espera aí, “eu nem sei se eu vou 

voltar viva! ” (AMARA, p. 9). 

 

Ou de louco, para outros. Essa imagem, inclusive, era muito recorrente: 

 

O pessoal que estudou comigo na faculdade, ainda mais que eu fiz 

administração na [Renomada Escola] [...] em São Paulo, tem muitos que [...] 

quando descobrem que eu estou no [ONGI], me acham meio louco. Alguns 

olham p’ra mim com uma cara, tipo, o cara ‘tá louco [...]. Já teve até um que 

olhou com uma cara de pena para mim, assim sabe, tipo “o cara se perdeu”. 

Mas alguns comemoraram. Alguns acharam bem legal. Tem alguns que falam 

“Porra! Irado! Que bom que tem gente que nem você aí”. Tem gente que fala, 

“Pô, eu não tenho coragem!”. (EDVALDO, p. 6). 
 

Eu tenho muito respeito de muitos amigos meus e admiração. Isso eu vejo que 

acontece. Mas tem muitos... Também quem não respeita muito também não é 

meu melhor amigo, né? Então, eu não sei. Não me preocupo muito com essa 

opinião, sabe. Mas eu sei que tem uma questão de às vezes acharem que isso 

é fuga, que isso é, sabe, coisa de louco (MARIANA, p. 6). 
 

Alguns mostravam-se como estrangeiros de si mesmos, porque eles percebem que, além de não 

atenderem em geral as expectativas dos outros, questionam, por vezes, quem são: 

 

Num primeiro momento, não me incomodava. Hoje me incomoda muito. Me 

incomoda muito, por exemplo, eu ver foto de família, assim, de um evento 

importante, e eu ver que eu não estou naquele evento, e aí, você começa a ver 

não foi só aquele evento, mas foi um outro, foi um sobrinho, foi uma amiga 

que... sabe, aí você começa a coletar, e fala, “espera aí...” e de novo essa 

questão do egoísmo, assim – sabe? – “Poxa, me convidaram”, “queriam que 

eu estivesse lá e eu não estava” (AMARA, p. 9). 
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Agora, escalar o que vai acontecer e eu estou pensando nisso [...] agora, 

quando sinto cada vez mais uma ansiedade dentro de mim com “mais em 

mim”. Ou seja, eu realmente não... Por causa do meu trabalho, viajei muito: 

China, Bangladesh, Índia, Angola, Moçambique, etc. Acabei por nunca 

conseguir... Eu optei por isso. Mas fica difícil outras coisas, como a 

estabilidade, o casamento, o ser mãe. E até agora isso nunca foi a prioridade. 

Eu estava... Sou feliz. Eu sou muito feliz. E, portanto, quando você é feliz e 

está bem [...]. Isso não, não surge, assim, essa necessidade, pelo menos a mim, 

não surgiu. Mas, agora, estou... Tenho pensado que se quero vir a mais perto 

da minha família. Os meus pais, por exemplo, vão ficar mais idosos. Mas estou 

à procura de uma estabilidade... Maior. E é possível que isso passe daqui uns 

anos. Por isso tenho que escolher outro tipo de coisa, não vai ser diferente 

(MARGARETH, p. 8). 
 

Essas reflexões ilustram a ideia de que nunca perderam os vínculos, seja com suas famílias, 

com os estudos ou com a terra natal. Ao tempo que também indicam que eles não deixarão de 

ser ativistas, apesar dos relatos de conflitos em relação ao apoio e incentivo de suas famílias. 

 

Há uma tensão em relação à segurança e ao conforto social ou até mesmo no que concerne a 

um futuro mais previsível: 

 

Eu tive muita estabilidade e agora, que eu não quero, eu não tenho [...]. A 

única coisa que eu tenho muita clareza é que eu não vou dar uma casa na praia 

para os meus pais. E eles já entenderam isso. Não vou ter o carro do ano 

(MARIA JOSÉ, p. 11). 
 

Eu abri mão de dinheiro quando eu abandonei o mundo corporativo [...]. Eu 

levava uma vida confortável, não tenho filho e tal. Mas assim, querendo ou 

não, a remuneração é muito inferior do que no mercado corporativo. Então 

isso limita todos os planos. Atualização... Se eu quiser ter filho, sabe, qual 

colégio que eu vou poder botar, o que eu vou poder dar para ele (EDVALDO, 

p. 7). 
 

Eu não queria ter que trabalhar numa empresa, mesmo. Mas, o que pode 

acontecer, o que eu tenho pensado é, talvez, eu vou trabalhar numa... Posso 

sair de uma organização e posso tentar juntar algumas pessoas, amigos, que 

eu conheça e ir trabalhar, por exemplo, e trabalhar numa aldeia. E trabalhar 

nesse sítio, em termos de uma agricultura ecológica, etc., mas não vou deixar 

de... Não vou parar. Mas, posso, o meio é que pode ser diferente. Posso optar 

por fazer, ter uma vida, mas num sentido eu vou escolher, mais estável. 

Continuarei a tentar motivar sempre as pessoas. Mas posso fazer consultorias, 

até para... E trabalhar mais no que eu criarei (MARGARETH, p. 8). 
 

Assumem que o ativismo é um trabalho precarizado: 

 

É. O que é difícil é ansiedade financeira ainda mais na situação que a gente 

está vivendo no Brasil hoje de inflação, de custo de vida, de ter que abrir mão 

de certas... Certos confortos, de... De perspectiva mesmo, de construção de 
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patrimônio, de coisas do tipo... Inseguranças às vezes, assim, lidar com a 

insegurança, lidar com a dependência, com a interdependência com as outras 

pessoas, com os meus pais. Eu acho que aí que pega um pouco mais essa... 

Essas coisas que acabam ficando menos priorizadas por conta dessa escolha 

de estar ligado com o propósito e não com o financeiro, primordialmente 

(ORLANDO, p. 9). 

 

A liberdade é em todos os sentidos. É a liberdade do ônus e do bônus, então 

esse bônus... Pô, eu não tenho vale alimentação, sabe? Não tem vale refeição... 

Eu... [...]. Tudo bem que eu posso fazer outras coisas que essas pessoas não 

podem. Então, é uma medição constante [...]. Eu tenho 40, talvez com 60 eu 

não queira isso mais, talvez eu queira trabalhar em algum lugar, que pingue 

aquele dinheiro todo mês, e que eu vou enrolando, sabe. Isso eu falei para um 

ex-chefe meu, ((acha graça)) mas... não sei (JANDIRA, p. 11). 

 

Mas também tinha o lado bastante difícil também, que era essa questão da 

instabilidade. Uma hora você está trabalhando, outra hora você não está. E 

uma hora você está em um lugar quente, superquente, outra hora você está em 

um lugar super frio. Outra hora... entendeu? É muita [...] informação, é muita 

coisa acontecendo sempre. As coisas estão mudando toda hora. E você não 

tem uma base fixa. Então é complicado para relacionamentos, para ter 

namorada fica difícil, para ter amigos... Entendeu? Você está sempre se 

mudando. Você está sempre circulando. Então tem um lado muito positivo, 

mas tem também a contraparte aí dessa opção (ALEXANDRE, p. 7). 
 

A questão do medo é percebida dentro de um conflito entre ter medo e mesmo assim seguir: 

 

Tipo, quando tem um cara com uma arma na favela ou com a mesa cheia 

drogas e dinheiro, a gente tem medo, e... Mas então, quando acontece a gente 

tem que fazer as coisas acontecer. Porque eu não posso ser outra pessoa que 

falhou, ou que falou, “a gente não fez porque teve medo”. Porque, quase todas 

as pessoas que estão fora das favelas, não fizeram porque tiveram medo. Então 

não posso ser outra pessoa que vai falar, “porra... não, porque tenho medo”. 

Seria injusto. Mas é uma coisa que é super chocante porque por um lado você 

tem medo, porque tem uma arma na frente de você e por outro lado, você tem 

indignação, porque todo mundo tem medo e ninguém quer fazer (ENT. F, p. 

10). 

 

Dá medo, dá saudade, dá solidão [...]. Então você se sente sozinho, não é? No 

fim do dia, eu ficava naquela casa, eu sentava no chão, ali, era [pausa] assim, 

no final eu estava chorando, quase todo dia. Chega no final do dia, você chora, 

porque você fala, “meu” ((acha graça)) “pelo amor de Deus, me tira daqui”, 

mas... (MANUELA, p. 8). 

 

Eles não condenam a organização pelo problema, nem a causa, nem o ativismo, mas, 

isoladamente, alguns aspectos do trabalho e suas condições. Somado a isso, surgem os relatos 

de alto comprometimento com o trabalho, atestando uma grande entrega:  
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Aqui, evidentemente o problema não é dinheiro, aqui é resultado, então se eu 

fico mais tempo aqui, se eu dou um esforço maior aqui é porque realmente eu 

acredito que pode fazer a diferença para alguma pessoa na sua qualidade de 

vida. E eu já vi muitos resultados [...] de coisas que a gente fez em três, quatro 

horas de trabalho, [...] fizeram com que uma família mudasse suas condições. 

Então, eu já assisti a resultados e já sei que dá para fazer e também sei que, dá 

certo. Então só é questão de fazer um esforço um pouco maior. Eu posso fazer 

esse esforço para que as coisas deem certo para eles. Só para eles, porque, eu 

entendo que para eles vai significar uma mudança na sua vida [...]. A gente 

fala assim: “Meio tempo é tempo integral”, “tempo integral é escravidão”. 

Então, mais ou menos é assim o ideal que a gente tem. Eu sinto que estou na 

faixa de escravidão (LUÍS, p. 6). 
 

Ficar sem dormir. Não ter tempo para fazer a parte social cem por cento 

(100%). Esse tipo de coisa... (GRACY, p. 6). 
 

E assim outros relatos seguiram nesse tom. Entretanto, os ativistas pesquisados assumem suas 

escolhas e citam vantagens:  

 

Não é louca [vida], é que é bastante instável. Essa opção que eu fiz de trabalhar 

nos navios e de morar no exterior. Eu queria experimentar coisas diferentes 

mesmo, eu não queria voltar para o Brasil. Então, foi uma opção que eu fiz. 

Então tinha uma série de vantagens, uma série de coisas boas, aprender outras 

línguas, conhecer outras culturas, viajar o mundo. Ver quando a campanha 

realmente funciona (ALEXANDRE, p. 7). 

 

 [...] e aí quando você abre o site e aí tem o mapa-múndi, “meu”! O mundo a 

ser explorado, doença, guerra, epidemia e aí você fala assim: “Opa, espera aí! 

”. Eu acho que é poder sair, poder sair um pouco da minha zona de conforto, 

porque estava me trazendo uma insatisfação. Porque eu tinha um... Querendo 

ou não, eu tinha o meu salário ali reservado, eu já tinha a minha agenda 

fechada, eu já tinha aqueles pacientes que estavam entrando, que estavam 

saindo da clínica e indo para o meu consultório, então, era aquela vida estável, 

mas que estava me causando um desagrado de qualquer forma (AMARA, p. 

7). 

 

Eu acho que vale muito a pena, se você acredita no que você está fazendo, 

sabe [...]. Chega uma hora que você desencana um pouco da organização e aí 

você começa a pensar no teu dia a dia, teus atos e no impacto do teu ato, 

entendeu? (MARIANA, p. 6). 
 

Esses trechos logo acima marcam a consciência dos “preços que pagam” pelas suas escolhas, 

que eles assumem, não se lamentam, não se arrependem, apenas apontam os sacrifícios. 

 

Esse terceiro e último tema se ligou ao terceiro objetivo específico que busca debater as 

contradições que envolvem escolhas e envolvimentos dos ativistas com o trabalho e com as 

organizações. Esse objetivo foi oriundo, entre outras coisas, da curiosidade em saber os porquês 
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desses indivíduos abandonarem trajetórias sociais e profissionais mais tradicionais, e 

possivelmente mais seguras e vantajosas. Esse tema veio representar como as escolhas e 

envolvimento ativista estão ancorados em decisões conscientes do universo do trabalho e das 

organizações em que os sujeitos atuam. Essa afirmação está baseada nas imagens discrepantes 

que os entrevistados constatam de si em relação àquelas que disseram que os outros têm deles. 

Isso implicou na constatação de que, apesar desse não-reconhecimento e vários outros 

problemas associados a um trabalho precário em diversos aspectos, suas escolhas pelo ativismo 

não foram postas em questão se certas ou erradas. 

 

Em relação aos três temas apresentados, as conversas introduziram um universo de concepções 

sobre os porquês das escolhas e do envolvimento dos ativistas com o seu trabalho e com as 

organizações. Os temas mostraram que os ativistas entrevistados têm as organizações como 

grande aliada para exercer seus trabalhos e lutar por causas diversas, mas também são 

conscientes dos limites dessa relação. Preferem e valorizam os vínculos grupais que acontecem 

dentro ou através das organizações, vínculos que acolhem, confortam, fortalecem e deixam o 

sentido de liberdade e paz em evidência, porque garantem que o sentido de ser ativista pertence, 

antes de mais nada, ao sujeito responsável por suas escolhas apoiadas num ideal e no 

compartilhamento de valores. Os temas também apontaram para uma tensão ou um custo 

emocional com que arcam os ativistas referente às suas escolhas, porém esses indivíduos têm 

consciência do “preço a pagar” por suas escolhas. 

 

Por fim, dentro do seu caráter qualitativo, reflexivo, fenomenológico, subjetivista e dedutivo de 

construção do conhecimento assumido nessa tese e assim, longe de conclusões deterministas e 

classificatórias, os dados qualitativos aqui consolidados são o pano de fundo da discussão 

teórica que virá a seguir.  
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6 ANÁLISE TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

Esse capítulo está de acordo com a sexta fase da Análise Temática e é o momento de fechamento 

da análise, provendo um relato conciso e coerente e lógico dos achados que surgiram dentro e 

através de temas, relacionando-os teoricamente. A partir da apresentação do contexto das 

entrevistas (subcapítulo 4.2) e considerando os achados de campo agrupados nos temas 

escolhidos (capítulo 5), têm-se as seguintes constatações:  

 

a) Os ativistas compartilham valores e crenças ligados a causas em ONGIs, com as quais 

eles se relacionam direta ou indiretamente. Essa condição é primordial e dela não abrem 

mão. Quando discordam de ações ou políticas organizacionais, podem mudar de ONGI 

ou sair reconfigurando a atividade ativista para estudos, pesquisas ou trabalhos como 

consultores independentes. A partir de um objetivo comum, preferem estar e atuar em 

grupo, seu maior vínculo, mas sem uma autoridade de referência de inspiração e ordem, 

e sim privilegiando um envolvimento fraterno que lhes acolhe, entende, une forças e 

que não os impedem de seguir e agir em função dos seus ideais; 

b) Os entrevistados não se veem fora da área de atuação ligada ao ativismo e 

conscientemente reconhecem as perdas e ganhos sociais de suas escolhas. Seguem como 

que em uma procura, desejando algo maior, maior do que eles, maior do que as ONGIs; 

c) Diante de prazeres e renúncias presentes e característicos da atividade, os sujeitos da 

pesquisa assumem o ativismo e o fazem sem lamentar, pois, lidam bem com seu 

passado, presente e com seu futuro, mesmo sendo este futuro carente de planos claros. 

 

As constatações foram associadas a três abordagens teóricas intimamente relacionadas que 

ajudam a entender os sentidos das escolhas e envolvimento ativista: o vínculo grupal, o trabalho 

ativista como um ato sublimatório e as decisões de Foro Íntimo dos sujeitos. As relações entre 

o campo empírico e a teoria serão discutidas e aprofundadas a seguir a partir da perspectiva 

teórica da Psicossociologia. 
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6.1 Vínculo grupal 

 

Para o alcance mundial pretendido pelos entrevistados, a atividade ativista há de se 

institucionalizar e a ONGI é o lugar apropriado porque oferece tecnologias de gestão e de 

produção adequadas. A escolha dos ativistas não acontece ao acaso, acontece dentro de um 

“guarda-chuva” de normas e estrutura com presença global. 

 

Além desse aspecto concreto, deve existir uma harmonia de interesses entre os ativistas e as 

ONGIs representados por uma causa e objetivos de trabalho em comum, que torna 

imprescindível o compartilhamento de valores ligados à imagem, forma de gestão, meios de 

financiamento, postura política, resultados esperados, etc.  

 

Do ponto de vista dos ativistas, as ONGIs envolvidas na pesquisa podem ser compreendidas 

através da concepção de Enriquez (1997a) das organizações como um sistema cultural, 

simbólico e imaginário. Como sistema cultural porque elas demandam uma identidade 

organizacional coerente com suas maneiras de pensar e agir, sendo tal identidade necessária 

para a construção de uma obra coletiva. Importante destacar que, se a partir do sistema cultural 

as organizações desenvolvem seus parâmetros de recrutamento e seleção, os ativistas 

entrevistados diferenciam radicalmente as ONGIs do universo das empresas com fins 

exclusivamente financeiros e declaram seu desinteresse em trabalhar nessas organizações. 

Ainda, demonstraram em suas falas e conteúdos subjacentes que, se esse sistema se torna 

contraditório, eles se desligam, não permanecem e buscam outras formas de atuação em outras 

organizações. Em relação ao sistema simbólico, não houve ênfase em referência mítica e nem 

em suas representações através de figuras humanas, como líderes e fundadores, nem de ideias, 

nem mesmo numa grande marca que distinguisse a ONGI das demais, que fizesse diferença na 

escolha. O conjunto das ONGI pode exercer um fascínio afetivo e intelectual, embora nenhuma 

ONGI especificamente tenha se destacado enquanto sistema simbólico. Por outro lado, as 

constatações se aproximaram mais do terceiro sistema, mais especificamente do sistema 

imaginário motor, porque, de certa forma, essas ONGIs proporcionam aos ativistas a ideia de 

serem eles os heróis de suas próprias causas. Se não se sentem “presos” através do imaginário 

enganador, por outro lado se sentem bem quando trabalham com o que gostam e com o que 

acreditam, de forma livre, longe de regras organizacionais rígidas. O bem-estar vinculado à 

ausência de regras organizacionais rígidas se sobressai na fala de Luís: 
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[...] Então, eu não sinto que seja um trabalho, eu sinto que eu acordo, como: 

“Ah, que bom, é segunda!” [...]. Fico aqui sem sapatos, fico tranquilo. Se hoje 

eu não quero trabalhar mais cedo, trabalho depois, de noite. Se quero chegar 

um pouquinho mais tarde, eu chego mais tarde (LUÍS, p. 3). 
 

Os ativistas se sentem como heróis porque são diferenciados por suas buscas de transformar a 

realidade, não só deles, como a de outros, através de práticas sociais inovadoras, por vezes 

fundadas em projetos utópicos, propondo uma série de rupturas. Assim, o sistema cultural e o 

sistema imaginário, dentro das especificidades e condições do trabalho ativista aqui 

representados, se oferecidos pelas organizações, podem significar um ambiente mais adequado 

ao trabalho ativista. 

 

Vale destacar que a análise nessa tese partiu dos sujeitos e de suas percepções das ONGIs, e 

não há meios para constatar se as organizações envolvidas deliberadamente constroem tais 

sistemas a fim de modelar os pensamentos ou induzir os comportamentos de seus trabalhadores, 

conforme a afirmação de Enriquez (1997a), de que todas as organizações assim procedem.  

 

É possível agora, à luz das sete instâncias da análise organizacional preconizadas por Enriquez 

(1997a), refletir de forma mais abrangente sobre o trabalho dos ativistas nas ONGIs. Neste 

momento, serão destacadas as instâncias que se sobressaem para a compreensão dos sentidos 

das escolhas por este tipo de trabalho. Inicialmente, destaca-se o papel da instância sócio-

histórica condensada na ideologia, que consiste na causa em prol da qual o ativista se entrega 

ao trabalho com a intensidade daquele que se engaja numa missão de vida, como foi verificado 

na fala de Wesley: 

 

Primeiro, a questão de proteção dos animais. Acho que é um valor que eu 

compartilho 100 por cento desde que eu decidi me formar como veterinário. 

Eu acho que a proteção, salvar vidas animais, era um dos valores, um dos 

objetivos mais importantes pessoais que compartilho totalmente com a ONG 

(WESLEY, p. 3). 

 

A instância organizacional, com suas tecnologias de gestão e de produção, é considerada um 

suporte necessário para a realização do trabalho. Não obstante necessária, tal instância é 

considerada apenas um meio para o trabalho, e caso as ONGIs se tornem destoantes dos 

interesses dos ativistas, estes se desligam: 

 

Muito da minha mudança também foi porque eu quis parar de ser “caga-regra” 

[...] (JANDIRA, p. 12). 
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Quanto à instância individual, ela aparece nos conflitos experimentados pelos ativistas entre o 

prazer ligado ao trabalho e as renúncias dele decorrentes. 

 

[...] agora, quando sinto cada vez mais uma ansiedade dentro de mim com 

“mais em mim”. Ou seja, eu realmente não... Por causa do meu trabalho, viajei 

muito: China, Bangladesh, Índia, Angola, Moçambique, etc. Acabei por nunca 

conseguir... Eu optei por isso. Mas fica difícil outras coisas, como a 

estabilidade, o casamento, o ser mãe. E até agora isso nunca foi a prioridade. 

Eu estava... Sou feliz. Eu sou muito feliz. E, portanto, quando você é feliz e 

está bem [...] (MARGARETH, p. 8). 

 

É o Ego, enquanto administrador do psiquismo, que sentirá as tensões decorrentes deste 

conflito. Por fim, da onipresente instância pulsional é possível dizer que no ativismo a pulsão 

de vida e o destino pulsional da sublimação possuem um papel de destaque. 

 

Se os ativistas não enaltecem nenhuma ONGI em particular como um lugar em que sempre 

quiseram estar e trabalhar sendo elas percebidas enquanto meio e não como fim de suas 

realizações profissionais e pessoais, é, contudo, o lugar em que encontram com facilidade um 

grupo para exercer o trabalho ativista e realizar ações em função de uma causa. 

 

Para se chegar a essa constatação, não foi feito nenhum tipo de coleta de dados a partir de 

entrevistas de grupo focal, nem a partir da observação de comportamentos dos trabalhadores 

em suas atividades grupais ou qualquer outra forma de coleta de dados em que grupos fossem 

o foco e as descobertas seriam consequência disso. Não foi uma análise grupal e nem se propõe 

a fazer um estudo sobre grupos nas ONGIs. Como apresentado nos capítulos 4 e 5, as entrevistas 

individuais (contextos e falas) forneceram dados que, analisados pela Análise Temática, 

deixaram emergir temas que, em conjunto com os sentimentos demonstrados pelos 

entrevistados, revelaram a importância de estar e se trabalhar em grupo, indicando a 

importância e a necessidade de destacar esse vínculo. 

 

A formação de vínculo social acontece pela contribuição de todas as instâncias de análise 

organizacional15, que podem fornecer leituras das ONGIs de forma isolada ou articulada. 

Contudo, a ênfase na formação do vínculo social recai sobre a instância grupal, caracterizada 

                                                 
15 Foram apresentadas no subcapítulo 3.2, além da instância grupal, as instâncias: mítica, sócio histórica, 

institucional, organizacional, individual e pulsional. 
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por um projeto comum cuja realização passa por um sistema de valores suficientemente 

interiorizado pelos membros, valores os quais são apoiados em um imaginário social comum, 

representado pelos desejos que levam as pessoas a acreditarem no que fazem, no que as movem 

e no que as impulsionam para “mudar o mundo”.  

 

O motor impulsionador desse grupo que tem um projeto comum (ENRIQUEZ, 1997a), 

sustentado por sistemas de valores e de imaginário coletivo, funciona a partir de: a) idealização, 

porque se veem trabalhando em “ações” comunitárias, com resultados nem sempre mensuráveis 

e ligado a ganhos coletivos; b) de ilusão, porque lutam para que as próximas gerações colham 

os frutos e porque contribuem para um mundo melhor e c) de crença, porque sentem-se 

envolvidos com algo louvável, com algo infinito que encontra ressonância e fortalecimento no 

grupo. 

 

Estão dentro de um tipo de comunidade mais global e desencaixada (GIDDENS, 1991), 

diferente daquelas vinculadas às noções estreitas de tempo e espaço. Os ativistas se encaixam 

em grupos em condição de comunidade (ENRIQUEZ, 2001b), quando constituem um “eu” 

grupal, algo como: “Eu sou o grupo, o grupo me faz e eu faço o grupo”! Nesse estágio, as 

contradições e tensões do grupo fomentam novas criações e, numa condição aparentemente 

antagônica de “ordem fraterna”, os ativistas se sentem plenos de autonomia e liberdade.  

 

Dentro dos achados dessa tese, o grupo teve seu funcionamento ligado ao Ideal do Ego, um 

vislumbre do Ego Ideal perdido da infância. No ativismo, a argamassa do grupo é a causa, que 

funciona como Ideal de Ego grupal (FREUD, 1921/2011). Os diferentes indivíduos unem seus 

Egos, que podem possuir características muito distintas entre si – como a nacionalidade, por 

exemplo – para lutar por esse ideal grupal, seu interesse comum. 

 

Decorre dos temas emergentes a constatação de que os ativistas não se interessam por uma 

relação de autoridade vertical, baseada na figura de um líder ou de outro símbolo ligada ao 

complexo paterno (CHASSEGUET-SMIRGEL, 1992) colocado no lugar do Ideal do Ego 

individual e, por consequência, coletivo. A demanda é por um grupo que represente em si o 

Ideal do Ego, promotor da ilusão de que uma causa compartilhada deve ser defendida e posta 

em ação, possivelmente alcançada. No caso do ativismo, a causa, enquanto uma das 

representações do Ideal do Ego, poderá também ser considerada um objeto de investimento 

pulsional, pois se trata de uma sublimação – conforme será detalhado a seguir – destino 
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pulsional em que a obtenção de prazer converge com o Ideal do Ego (CHASSEGUET- 

SMIRGEL,1992).  

Os entrevistados também apontaram o grupo enquanto um conjunto de pessoas que os entendem 

e compartilham seus ideais, suas frustações e alegrias.  

 

[...] E esses amigos que eu faço no [ONGI], acho que tem alguns motivos, 

assim. Primeiro, pelo contato, primeiramente por estar sempre em contato com 

eles, toda semana, etc. E, segundo, pelos os interesses estarem muito 

próximos, assim. É fácil você se relacionar com pessoas que têm os mesmos 

interesses, assim, têm um papo construtivo dentro daquilo que você gosta de 

discutir, etc. (JOÃO, p. 5). 

 

Sentem-se mais fortes porque o que acreditam – o ativismo ligado a uma causa – fortalece e é 

fortalecido pelo grupo. Essa condição está relacionada à acomodação das angústias da 

castração, decorrência do Complexo de Édipo, e à busca pelo conforto do “paraíso”, o Ego 

Ideal, o momento do narcisismo primário. 

 

Investindo no conforto da ilusão grupal, o sujeito pode encontrar em outros vínculos sociais, 

que não são baseados em ideologias, o revés do acolhimento e ser tomado como louco, solitário. 

Como apontam os relatos dos ativistas de que, por conta de escolhas não convencionais de 

trabalho e de defesa de uma causa, percebem que, para a família, ele é um “patinho feio”, um 

“louco” para os amigos. Isso tem relação com a articulação de desejo e sublimação e 

consequentes contradições envolvidas nas escolhas e envolvimento ativista, apresentadas a 

seguir. 

 

 

6.2 Sublimação 

 

A ação ativista dos sujeitos pesquisados é entendida nessa tese como um processo sublimatório 

que orienta toda uma energia, a princípio libidinal, em função de um objeto socialmente 

valorizado (FREUD, 1908b/2015) e civilizatório como destacado por Kupermann (2003). Essa 

ação direcionada a um bem social maior, como tentar criar um mundo mais humano, diferente, 

não egoísta. 
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A participação organizacional dos ativistas tem sempre relação com um fim ligado a algo 

notório, um ideal representado por uma causa social que leva a uma defesa ou a uma ação de 

transformação social. 

 

Os sujeitos da pesquisa revelaram que o trabalho deve ter uma relação direta com uma 

satisfação pessoal, ser significativo, relacionado ao “fazer o que se gosta” e “amar o que está 

fazendo”. É possível deduzir que para os entrevistados seu trabalho é fortemente motivado pelo 

desejo. Dessa forma, através do ativismo as fantasias inconscientes alimentam as ideias, valores 

e crenças dos ativistas, e torna possível uma vinculação de uma ideologia à realidade, 

satisfazendo desejos de forma indireta, ou seja, aproximando os princípios do prazer e de 

realidade a partir de seu trabalho, um trabalho sublimatório. A escolha do trabalho de acordo 

com o próprio desejo – muito diferente de uma escolha baseada numa motivação econômica – 

favorece a sublimação das pulsões, consistindo num modo eficaz de lidar com o mal-estar da 

existência (ENRIQUEZ, 1997b; FREITAS, 2006; FREUD, 1930/2010; ROUDINESCO; 

PLON, 1998), como fica evidente na fala de um dos entrevistados: 

 

Mas qualquer pessoa que faz o que ela gosta termina tendo uma harmonia 

maior com o trabalho dela porque aí eu trabalho... O trabalho acaba 

reafirmando quem ela é, não separa de quem ela é. Quando você separa a 

pessoa do trabalho você tem um sofrimento ali (GRACY, p. 5). 
 

Do fato de não defenderem uma causa específica, mas sim uma abrangente, como a construção 

de um mundo mais justo socialmente, conclui-se que o destino pulsional dos ativistas se 

relaciona com a sublimação enquanto desenvolvem um novo objetivo não sexual e no qual são 

visados objetos socialmente valorizados que são intercambiáveis, não possuindo a rigidez de 

uma fixação pulsional. O trabalho ativista se encaixa perfeitamente na categoria de sublimação 

considerando que: a) integra o campo simbólico da cultura contemporânea; b) tem 

reconhecimento do outro – seja este um grupo numeroso ou apenas um indivíduo; c) converge 

com os Ideais de Ego do sujeito que o exerce e dos outros indivíduos, conforme indicou Freud 

(1914/2010). 

 

Os entrevistados não esperam que a sociedade – suas instituições e organizações – ceda às suas 

demandas explícitas oferecendo trabalho amistoso, empregos seguros, contratos e salários 

justos ou valorização digna de esforços, conforme preconizavam Pagès et al. (1987), quando 

enaltecia a não submissão total do trabalhador às organizações, porque é no espaço “sócio -
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mental”, que articula estruturas econômicas, políticas, ideológicas e psicológicas, que acontece 

uma dupla gênese social e psicológica e de uma construção mútua das estruturas sociais. As 

escolhas dos sujeitos entrevistados são baseadas em algo muito particular e que se contrapõe à 

lógica do desejo de sucesso comum: prezam por valores como a busca de uma causa maior que 

promova ganhos coletivos.  

 

Os entrevistados sabem das diferenças sociais existentes entre eles e os seus atendidos qualquer 

que seja o objeto do seu ativismo. Falavam com tranquilidade de suas origens abastadas e de 

sua visão de mundo “superior”, porque a maioria das pessoas ainda não tiveram a oportunidade 

de acesso – longe aqui de induzir qualquer tipo de julgamento moral. A partir dos depoimentos 

dos sujeitos dessa pesquisa, é possível entender o ativismo como uma sublimação enquanto um 

dom acessível a poucos (FREUD, 1908b/2015). Outras características do processo sublimatório 

que descrevem de forma precisa o ativismo são: ser um trabalho desenvolvido com paixão e 

prazer, do tipo “sentir que o que eu faço é minha paixão”, mas sem desvincular-se do princípio 

de realidade e gerar um ganho narcísico para o sujeito por aproximá-lo de seu Ideal do Ego 

(FREUD, 1914/2010). 

 

Os sentimentos de felicidade, paz, liberdade, entre outros sentimentos, apontam para um 

reencontro do sujeito com sua vida, com sua história, com sua maneira de estar bem no mundo, 

a partir do seu trabalho: “é um trabalho que vai ao encontro com a minha busca profissional 

[...]. E que, como eu falei no começo, trouxe uma coerência para a minha história também”. 

 

O fato do ativismo vincular os sujeitos pesquisados fortemente à realidade, dar-lhes prazer, 

participar da construção de algo maior, “saber que estou fazendo uma coisa para fazer deste 

mundo um lugar melhor”, estimular a formação do grupo permite vincular o trabalho ativista à 

sublimação entendida enquanto uma expressão da pulsão de vida (CASTIEL, 2007). 

 

 

6.3 Foro Intimo 

 

Os ativistas entrevistados escolheram um trabalho, de maneira geral, mais instável, com ganhos 

menores, se comparado com outras escolhas a que teriam acesso, como empregos e ocupações, 

cercados de encantos diversos como ostentação, dinheiro e glamour. Essa renúncia traz riscos 

de duas ordens: de ordem material quando, por exemplo, comprometem o próprio futuro, 
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porque deixaram de investir na construção de um patrimônio; de ordem subjetiva, porque com 

o decorrer dos anos podem perceber que o local que queriam estar não era bem esse, que não 

era bem isso que estava na ordem do seu desejo, e assim já não há mais tempo de refazer a 

história. 

 

Porém, por mais que tenham relatado perdas, essa ideia de renúncia é minorada em função da 

esperança de um futuro melhor. Eles não lamentam e não culpam pessoas ou organizações, eles 

tomam para si os possíveis ônus de suas escolhas e cuidam de suas renúncias, assim como não 

se veem presos em uma organização específica, muito menos trabalhando em empresas 

tradicionais, com fins lucrativos, como destacado no primeiro tema da análise. O fato de não se 

submeterem plenamente ao trabalho direto nas ONGIs permite afirmar que nessa relação os 

ativistas estão sujeitos a um sistema de mediação organizacional (PAGÈS et al., 1987) mais 

ideológico e psicológico do que econômico e político. E mais: é dentro do espaço sócio-mental 

(PAGÈS et al., 1987), sistema de correspondências entre as estruturas psicológicas e estruturas 

sociais, que acontecem os embates que alimentam a constante negociação de poder entre esses 

trabalhadores e as organizações. 

 

No campo social exterior às organizações e aos grupos diretamente envolvidos com elas, relatos 

de incompatibilidade de seus planos com os de suas famílias ficaram evidentes, expondo 

tensões emocionais. Em algum momento, os sujeitos dessa pesquisa perceberam que planos 

familiares tradicionais (aqui entendido como casamento, filhos, sucesso financeiro) não eram 

os caminhos a seguir, não tinham a ver com o seu plano de vida (sujeito do pensamento) nem 

com a própria vida do sujeito (do inconsciente). Se continuassem na família ou naqueles grupos 

sociais primários, não saberiam ao certo o que aconteceria, mas escolheram outro caminho e 

apesar dos vários conflitos relatados, apontaram ganhos subjetivos de algo mais significativo, 

“essas coisas não passam sem deixar uma marca na vida”, não importando, por exemplo, 

acumular nada material para si. 

 

Outro exemplo dos paradoxos envolvidos nas escolhas refere-se à imagem de “louco”, termo 

recorrente na definição dos outros (família e amigos das relações primárias) em relação a esses 

indivíduos, por conta de seu trabalho e vida social incomuns. Eles se contrapõem a toda uma 

determinada lógica social dominante e às vezes até tomam para si esse título, como se 

dissessem: “Você é louco”! E a resposta seria: “Sim, e daí?”.  
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As escolhas podem contrariar a todos, mas é o sujeito quem diz algo como: “Eu quero, eu banco 

o preço dessa escolha”, ou “Eu estou fazendo uma coisa que para mim faz sentido, mesmo que 

eu seja uma gota d’água no oceano, uma agulha no palheiro, mesmo que seja um grão de areia 

no deserto!”. Porque “O mundo pode ter razão em relação a muita coisa, mas a vida é minha e 

quem tem que dar sentido a ela sou eu!”.  

 

São afirmações frutos de um diálogo do indivíduo com ele mesmo, no seu foro íntimo 

(ASSOUN, 1995; ENRIQUEZ, 1995), aquele espaço de julgamento que no final cabe a ele, o 

indivíduo, decidir por escolhas que por vezes podem contrariar a todos. 

 

Essas tensões, nas primeiras análises de campo dessa tese, foram postas como uma crise 

característica da atividade ativista. Posteriormente, com os diálogos teóricos, percebeu-se que 

tais conflitos não podem ser considerados sinônimos de crise porque não se relacionam 

diretamente a um sofrimento. O conflito psíquico é um fenômeno natural na vida humana, 

enquanto a crise se atrela a sofrimentos, como abandonos, culpas, ou quando o sujeito achou 

que perdeu tempo de vida, por exemplo. Nada nesse sentido foi relatado. É uma ambuiguidade, 

mas não é uma crise e se não é crise, não é sintoma. Relaciona-se com a constante (re) 

arrumação do campo psíquico do sujeito, e os conflitos e incertezas relatados são, dessa forma, 

entendidos como parte dessa contínua construção de sentidos. Porque refletem “Eu sou feliz, 

mas talvez não tenha tido tempo de pensar em mim”!  

 

É o foro íntimo conferindo força e ao mesmo tempo calma ao indivíduo para assumir as suas 

decisões. Esse espaço de julgamento e reflexão é indesejável aos líderes de todas as 

organizações, porque impede a entrega do indivíduo a um novo tipo de individualismo 

esvaziado de sua interioridade, que extrapola o campo organizacional (ASSOUN, 1995; 

BERARDI, 2005; ENRIQUEZ, 2001; SIBILA, 2002). É o cultivo do foro íntimo entre os 

ativistas que permite compreender a relação crítica que possuem com as ONGIs, que os 

permitem desvincular-se delas caso elas destoem de seus ideais. 

 

O foro íntimo pode ser compreendido a partir da segunda tópica do aparelho psíquico como um 

diálogo entre as instâncias psíquicas Ego e Superego, capaz de propiciar a reflexão sobre as 

escolhas dos cursos de ação a seguir. O Superego é a instância vinculada ao dever e ao seu 

cumprimento, enquanto o Ego é a instância responsável por agir na modificação do mundo 

externo e gerir as exigências das outras instâncias (FREUD, 1923/2011). O Ideal do Ego é 
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relacionado àquilo que é tomado como sublime e o Superego observa o Ego e o julga de acordo 

com esse ideal. Logo, no foro íntimo, o Ego, sede da consciência, considera os mandamentos 

do Superego e os avalia no momento de tomar uma decisão. Com base nisso, é possível 

considerar o pleno desenvolvimento do foro íntimo nos entrevistados, os quais ao sublimar, 

aproximando o Ego do Ideal do Ego, favorecem que o Ego seja menos achincalhado pela 

instância censora, do que decorre que suas relações se deem no âmbito da consciência e sejam 

construtivas, direcionando o Ego para seus ideais sem gerar sintomas (FREUD, 1914/2010). 

 

O Quadro 3 – Análise Consolidada – resume as relações entre objetivos da tese, temas 

emergentes selecionados, conceitos subjacentes à análise e conclusões decorrentes que serão 

detalhadas no próximo e último capítulo. 
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SENTIDOS DAS ESCOLHAS E DO ENVOLVIMENTO ATIVISTA EM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS 

 

Questão principal: O que está envolvido na escolha de indivíduos em atuar com ações ligadas ao ativismo global em uma organização não governamental internacional?  

Objetivo Geral: Analisar os sentidos das escolhas e envolvimentos dos indivíduos com organizações ativistas não governamentais internacionais. 

Quadro 3 – Análise consolidada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Esse quadro foi sendo preenchido desde a análise, fazendo uma ancoragem dos temas emergentes com os objetivos da pesquisa, ao tempo que 

procurava relacionar conceitos da base teórica com os achados do campo empírico. Assim, ajudou a escrita da análise, das relações teórico empíricas 

que se seguiu, até subsidiar o próximo capítulo das conclusões. 

 

Objetivos Específicos Temas que emergiram 
Conceitos subjacentes 

à análise 

Relação Teórico-

Empírica 
Conclusões relacionadas a: 

Discutir o papel da identificação 

pessoal dos ativistas no trabalho com 

as ONGs internacionais. 

O compartilhamento de 

valores  
Vínculos 

Ideal do Ego 

Narcisismo primário 

Ilusão  

Desejo 

Pulsão de Vida 

Sublimação 

Renúncia 

Vínculo grupal 
Vínculo grupal de 

identificação horizontal 

Identificar como as causas 

humanitárias, de desenvolvimento 

social ou ambiental, definem e 

justificam a atuação ativista. 

Ser ativista e ter uma 

causa: “É assim que 

sou”! 

Uma atividade 

sublimatória 
O trabalho de valor social 

Debater as contradições que envolvem 

escolhas e envolvimentos dos ativistas 

com o trabalho e com as organizações. 

As escolhas e suas 

ambivalências 
Escolhas de foro íntimo Escolhas assumidas 
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7 CONCLUSÕES 

 

A crescente relevância das ONGIs no contexto social contemporâneo enquanto agentes 

internacionais de desenvolvimento social, de promoção da paz, de defesa de direitos de 

minorias, de conscientização de preservação ambiental, de socorro às vítimas de desastres 

naturais e guerras, serviu como estímulo para a tessitura dessa tese, a qual buscou elucidar o 

seguinte problema: o que embasa a escolha de indivíduos em trabalhar com ações ligadas ao 

ativismo global em uma organização não governamental internacional? 

 

Frutos desse questionamento inicial, as discussões foram mobilizadas pela curiosidade sobre 

quais seriam os fatores subjetivos envolvidos na atração que determinados indivíduos têm pelo 

ativismo social de âmbito internacional, atividade incomum e que envolve, por exemplo, 

colocar em risco a própria vida ou abrir mão da estabilidade nas relações sociais e de ocupações 

profissionais mais rentáveis. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, delimitou-se que o ativismo seria aquele 

institucionalizado, estruturado formalmente em ou através de ONGIs ligadas a uma causa 

social. Importante destacar que, em nenhum momento as organizações foram ouvidas nas 

entrevistas, pois o enfoque da pesquisa sempre foram os indivíduos e sua atividade específica, 

o ativismo internacional, sem o objetivo de consolidar discursos coletivos, concretos, 

classificáveis.  

 

Os ativistas foram entrevistados, suas falas foram contextualizadas e analisadas através do 

método qualitativo de Análise Temática, mediante a qual se pôde captar sentimentos 

individuais, comparados e entendidos no âmbito coletivo.  

 

A perspectiva teórica adotada foi a teoria Freudiana, haja vista que foram conceitos como os de 

Narcisismo, Pulsão, Tópica Psíquica, Sublimação, Identificação, Civilização, Ilusão e Grupo, 

que, relacionados às articulações teóricas e casos da Psicossociologia das Organizações, deram 

embasamento para compreender o sujeito que é ativista, que age em função de uma causa de 

grande relevância social, a partir de interações com grupos e ONGIs. Pensar psicanaliticamente 

é pensar a estrutura dessa escolha e atitude ativista em suas motivações profundas, como um 

movimento desejante do sujeito em direção a um ideal, e que por isso os sujeitos persistem no 
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ativismo independentemente das imagens que os outros fazem deles, até mesmo aquelas 

relacionadas a comportamentos egoístas, insanos, perversos, entre outros.  

 

Houve algumas curiosidades norteadoras, como saber se as mobilizações dos ativistas seriam 

exclusivamente em função de causas específicas, saber o que eles comprometem de suas vidas 

por conta desse trabalho e por que a escolha de uma ação de alcance global numa organização 

internacional. O pressuposto era de que, além da oferta de estrutura física, de sistemas 

administrativos e apoio político adequado à consecução dos objetivos, criadores de vínculos 

formais entre ativistas e organização, as ONGIs seriam o local para o compartilhamento de 

causas e também o local onde seriam criados e experimentados vínculos subjetivos 

determinantes para a escolha e o envolvimento dos ativistas. Alguns pressupostos se 

confirmaram, por exemplo, em relação a ter uma causa compartilhada com as organizações e 

através delas desenvolver suas atividades. Outros não, por exemplo, o vínculo com a 

organização é de segunda ordem, enquanto o vínculo grupal é o mais importante. 

 

Mas o diferencial da presente tese foi a discussão, que pôde ser realizada a partir da descoberta 

de que:  

 

a) O vínculo grupal destacado pelos entrevistados assume outra ordem de identificação, 

distinta daquela dos grupos verticais, visto que eles se mostraram não mais seguidores 

de um objeto idealizado em uma pessoa ou em uma organização;  

b) O envolvimento ativista, seus prazeres e renúncias, se relacionam à uma forma muito 

particular de ser e estar no mundo e, por fim;  

c) As decisões assumidamente individuais dão sustentação às suas escolhas socialmente 

incomuns. 

 

Com base nos conceitos psicanalíticos de Ideal do Ego, Sublimação e Foro Íntimo, 

contextualizados a partir da Psicossociologia das Organizações, o objetivo geral de analisar os 

sentidos das escolhas e envolvimentos dos ativistas com organizações não governamentais 

internacionais foi atingido. 

 

Os objetivos específicos foram construídos a partir dessas considerações, curiosidades e 

estratégia metodológica. São eles: a) discutir o papel da identificação dos ativistas com as 
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ONGs internacionais; b) identificar como as causas humanitárias, de desenvolvimento social 

ou ambiental, definem e justificam a atuação ativista; c) debater as contradições que envolvem 

as escolhas e o envolvimento dos ativistas com o trabalho e com as organizações. Deles pode-

se entender que: 

 

a) Em relação ao papel da identificação dos ativistas com as ONGs internacionais, tratou-

se do ativista a partir de sua experiência no ativismo internacional realizado através de ONGIs, 

local onde eles desenvolvem vínculos subjetivos ligados a grupos de pessoas que compartilham 

valores ligados a uma causa. É uma plataforma temporária onde os ativistas encontram 

condições materiais (equipamentos, alcance amplo de ação...) e condições simbólicas (imagem 

social valorizada, poder político de influência...) para a sua atuação. Mas essa relação não é de 

idealização, pois os ativistas apontam para outra direção, a de que podem, sem maiores 

dificuldades, mudar para outra ONGI ou sair para uma atuação mais independente. 

 

Não se constatou nenhum tipo de sentimento que indicasse alguma possibilidade de 

rompimento com a atividade ativista, o que pode ser relacionado à valorização do vínculo 

grupal, porque é a partir deste que os ativistas se fortalecem. O grupo criado no trabalho é o 

único que mostrou, segundo os entrevistados, reconhecer verdadeiramente a importância de 

seus ideais e trabalho. As organizações podem mudar suas políticas e condições físicas 

repentinamente, os grupos primários de amigos e família não aceitam ou no mínimo estranham 

as escolhas dos sujeitos pesquisados, enquanto no grupo de trabalho o sentimento de 

pertencimento é enaltecido, pois os membros reconhecem entre si essa dimensão essencial da 

subjetividade ativista: o ideal. 

 

E mais: o grande diferencial dos referidos grupos está em outro tipo de identificação grupal, 

diferente da identificação vertical, baseada na figura do chefe ou do líder, ou mesmo de uma 

organização, que consistem em substitutos do pai primitivo, advindos da dimensão edipiana da 

psique. Nesse tipo de grupo, o líder personifica o ideal grupal que domina o indivíduo após ter 

tomado o lugar do seu Ideal do Ego, e os componentes do grupo compõem um todo, análogo a 

uma irmandade, com fortes e inquestionáveis laços de identificação porque, tendo substituído 

seu Ideal do Ego por um mesmo objeto, identificam-se entre si. 
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As falas dos ativistas entrevistados indicaram que, no seu caso a identificação grupal, se baseia 

no modelo horizontal de uma mãe acolhedora e provedora – anterior à passagem pelo complexo 

de Édipo, e à uma conotação de grupos ideológicos, os quais são organizados em torno do 

próprio grupo, que promove a esperança de realização de um ideal. Psicanaliticamente, essa 

configuração grupal representa o enfraquecimento temporário do Superego, o que proporciona 

a aproximação do Ego com o Ideal do Ego e, assim, concretiza-se uma realização imaginária 

do desejo que parece capaz de curar as feridas narcísicas, e por isso é acompanhada de sensações 

como as de conforto e orgulho. 

 

Instância responsável por promover as ilusões, o Ideal do Ego se torna um elemento partilhado 

pelo grupo. Assim, cada membro não se sente uma ínfima partícula indiferenciada de um grande 

conjunto, mas ao contrário, identifica-se com o grupo global, que opera como um Ego 

onipotente. Esse grupo representa sujeitos “donos de si” e de suas escolhas, em direção de um 

novo tipo de realização através do trabalho. 

 

b) As causas humanitárias, de desenvolvimento social ou ambiental, definem e justificam 

a atuação ativista, porque a causa trata-se de uma ideia muito forte em termos de investimento 

libidinal e mobilização do desejo, um ideal, uma ilusão no sentido psicanalítico, ligada a algo 

notório, detentor de valor social e que traz ganhos coletivos, os quais podem ser alcançados 

mediante o trabalho grupal. 

 

Rigorosamente falando, não existe sujeito sem grupo, pois o sujeito é continuamente 

determinado por pertencimentos sociais. O grupo está sempre em movimento, é dinâmico e por 

isso jamais se encontra um grupo acabado, assim como jamais encontrar-se-á um sujeito 

acabado, porque seus desejos nunca cessam, nunca se satisfazem completamente e por isso 

constituem um movimento perene. Individualmente, o sujeito possui um desejo que assume 

feições singulares e a questão é assumir o seu desejo, buscando aproximá-lo da realidade. Esse 

desejo é entendido como uma coisa maior, de origem inconsciente, que anima o sujeito e 

eventualmente pode ter um significado consciente, algo como uma causa: “Eu vou fazer isso 

por uma questão humanitária”. A causa está relacionada a uma instância pulsional amarrada à 

pulsão de vida, à construção de laços, do futuro promissor e do bem comum para o outro, seja 

um indivíduo, um grupo ou a sociedade. Os ativistas em seus relatos assumiram um outro 

sentido para as suas vidas, diferente do comum, em duas frentes: do ponto de vista social, da 
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relação do sujeito com sua cultura, em um trabalho que persegue resultados reconhecidos como 

nobres e humanitários; e do ponto de vista subjetivo, alcançando satisfações íntimas, resultantes 

da convergência propiciada pela sublimação entre Ego e Ideal do Ego. 

 

Os ativistas têm uma relação com sua atuação profissional que pode ser qualificada de 

sublimatória. Os relatos denotam uma ligação com o trabalho marcada pela satisfação, em que 

o trabalho é atrelado à felicidade, à harmonia e à paz, e que tal satisfação parece ser central na 

vida desses sujeitos, os quais parecem priorizar o trabalho e as relações nele estabelecidas em 

detrimento de outras fontes de satisfação e prazer: o trabalho é o novo objeto ao qual é 

direcionada a pulsão. A “sublimação ocupacional” dos ativistas os vincula estreitamente à 

realidade e aos ideais culturais e traz, além da satisfação pulsional vinculadas aos objetos do 

mundo externo, a satisfação narcísica de se aproximar dos próprios ideais. 

 

c) As contradições envolvidas nas escolhas e no envolvimento dos ativistas com o trabalho 

e com as organizações estão intimamente relacionadas à sua condição de trabalhador “sem 

fronteiras”, porque não têm uma “vida do lar”, com planos familiares coesos ou com local de 

trabalho de referência. São antes submetidos a uma vida itinerante, sujeitos a contratos de 

trabalhos instáveis, com suas especializações profissionais nem sempre vinculadas à função e 

cargo que exercem, com dedicação total demandada pelo trabalho, sem definição de carreira, 

financeiramente inseguros, com relações afetivas inconstantes e de um futuro idealizado mais 

do que planejado. Não se trata de um envolvimento local, temporário, territorializado: é global, 

do que resulta o não pertencimento a instituições tradicionais como Família, Organização 

Empresarial, Estado e Igreja, e onde são também eles, os sem fronteiras. 

 

Assim, a ação ativista é o que justifica uma série de renúncias e o que justifica a presença do 

sujeito nesse mundo. Não é uma escolha ou renúncia temporária. É, por fundamento, uma 

renúncia contínua, intrinsecamente relacionada ao desejo de fazer uma grande diferença. Os 

ativistas têm consciência dos preços altos que têm de pagar, conquanto, apesar das renúncias, 

todos afirmaram que valeu a pena. Escolheram um caminho que atendeu enormemente às 

demandas do seu interior e isso acaba se revelando quando não se prendem a uma organização 

específica. Adiante, no futuro, pode acontecer que considerem outras alternativas, porque uma 

escolha sempre inviabiliza outras, mas para os indivíduos pesquisados a opção assumida no 
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passado ainda é suficiente para manter o indivíduo ali, apesar de uma série de coisas adiadas 

em suas vidas, em decorrência do ativismo. 

 

As contradições também se manifestam nos sentimentos de incompletude relatados, porque 

uma vida fora dos padrões é cheia de desencontros com as expectativas pessoais e sociais 

(família e amigos).  Mas, a despeito das críticas que sofrem por estarem fora dos padrões, eles 

estão certos de suas escolhas, escolhas acertadas porque, apesar de saberem dos “preços que 

pagam” por esse tipo de envolvimento ativista, não lamentam ou pretendem outro tipo de 

atividade, que não envolva ações sociais em benefício do coletivo. É um certo sofrimento social 

consentido, abraçam uma atividade cheia de riscos, inclusive com riscos contra a própria vida, 

comprometem relacionamentos afetivos, são incompreendidos pelos amigos, entram em 

conflito com a família, não têm seu trabalho reconhecido socialmente, a não ser pelos seus 

pares, mas, apesar de tudo, seguem em busca do que se pode chamar de sua satisfação psíquica. 

 

O mundo oferece vários parâmetros de julgamento para os indivíduos viverem em harmonia 

com a sociedade, mas nem sempre convence ao sujeito a segui-los, porque para segui-los é 

necessário que o sujeito dê sentido a eles, a partir de sua história e de sua construção subjetiva, 

única. O que importa é o alicerce para se subjetivar e o envolvimentos dos ativistas, além de 

ser fruto de um processo de sublimação – que aproxima o Ego do Ideal do Ego, é também fruto 

de uma escolha de foro íntimo que favorece um Ego menos contido pela Superego e, assim, um 

Ego direcionado para seus ideais sem crises, fortalecendo o indivíduo em suas relações sociais. 

 

Assim, essa tese indica que são os aspectos subjetivos, individuais, baseados em ideais 

compartilhados principalmente em grupo que estão envolvidos e que contribuem para a escolha 

de indivíduos em atuar com ações ligadas ao ativismo global em uma organização não 

governamental internacional. 

 

Esses ideais é que dão sentidos às escolhas e envolvimentos dos ativistas com organizações não 

governamentais internacionais, espaço social que viabiliza ações internacionais. Mas, ao invés 

de serem as ONGIs a referência desses sujeitos, é a causa, enquanto ilusão, que os norteia e cria 

vínculos grupais.  
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Do ponto de vista da psicanálise, o Ideal do Ego é a instância psíquica chave na criação de 

vínculos entre os ativistas em seus grupos de trabalho, além de atrelar-se à ilusão grupal a partir 

de uma causa compartilhada. É também a sublimação que explica tamanha e específica entrega 

a um ativismo ligado à uma causa reconhecida socialmente e compartilhada em grupos 

fraternos, uma entrega cheia de prazeres e renúncias que se traduzem num ato sublimatório. Ou 

seja, os sentidos do envolvimento ativista relacionam-se com a regressão em direção ao Ego 

Ideal pela via da aproximação do Ideal do Ego de forma articulada, pela via sublimatória.  

 

Por fim, percebeu-se através relatos e análises apresentados, que o trabalho desenvolvido pelos 

entrevistados concilia simultaneamente o Ego, como instância que reconhece o princípio da 

realidade; o Superego, como o sentido de um dever moral em fazer a sua parte como ser 

humano; e o Ideal do Ego, como a instância que acredita na possibilidade de um mundo melhor 

a ser construído por si e pelo grupo. Os preços são pagos pelas renúncias e trabalho sublimatório 

do Id, que pode encontrar na harmonia das demais instâncias as suas próprias alegrias 

ambivalentes. 

 

 

7.1. A contribuição teórica deste estudo no campo da Administração 

 

A contribuição teórica deste estudo está relacionada ao fato de introduzir, no âmbito dos estudos 

de Administração, uma discussão sobre a importância das decisões individuais por parte do 

trabalhador na escolha de um ambiente organizacional que viabilize o exercício de um trabalho 

de valor social baseado em um ideal particular, advindo de desejos íntimos, mas também 

reconhecido e compartilhado com os demais membros da organização. 

 

Uma atividade fundamentada em crenças universais de paz, harmonia e liberdade, entre outras, 

que cria e mantém vínculos subjetivos que não podem ser administrados por jogos de punições 

e recompensas concretas como plano de carreira, prêmios financeiros e seguridade social. 

 

Os sujeitos dessa pesquisa demandam das organizações uma identidade com missão e valores 

que tenham coerência com suas políticas e ações, internas e externas. Apontam para um tipo de 

relação de trabalho e produção ligados a uma plataforma que possibilite a identificação de 

indivíduos e grupos, com várias renúncias sociais atreladas, mas negociadas, e, sendo tal 
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atuação definitivamente atrelada a ganhos pessoais, sociais e humanos que tenham sentido, que 

visem a um bem coletivo maior. Ainda: seu trabalho independe das relações contratuais 

existentes, valorizam um ambiente provedor de encontros de pessoas com ideias diversas, mas, 

acima de tudo, unidas em seus objetivos e a uma missão organizacional coerente. 

 

O grupo é o vínculo de destaque e isso representa psicanaliticamente uma aproximação do 

narcisismo primário como condição que justifica e confere sentido ao envolvimento no 

ativismo, a partir da identificação com os membros dos grupos mais horizontais. O Ideal do 

Ego e a sublimação se refletem no comportamento como persistência em relação aos próprios 

objetivos e força, necessários para assumir e enfrentar as adversidades do trabalho. Pode-se 

considerar essa como uma forma mais sofisticada de relação de trabalho, aquela que lida com 

o que há de mais profundo na condição subjetiva humana, a possibilidade ou ilusão da volta ao 

narcisismo primário, ao paraíso um dia vivido e experimentado. 

 

O desafio organizacional é lidar com esse novo tipo de trabalhador, estabelecendo novas 

estratégias que amenizem as antigas e sempre presentes contradições de contar com 

trabalhadores criativos e motivados, dentro das estruturas de controle da organização. 

 

 

7.2. Limitações e sugestões para futuras pesquisas 

 

O contato com o campo das Organizações não Governamentais Internacionais e seus ativistas 

aponta que existem muitas outras possibilidades de pesquisa, mesmo se delimitadas aos 

interesses da Administração, na área dos Estudos Organizacionais. Algumas questões e outros 

pressupostos foram discutidos nas conclusões, de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Entretanto, aqui, nessa etapa final de apresentação dos resultados, muitas curiosidades ainda 

permanecem e, mesmo não sendo papel dessa pesquisa responder a todas, tais curiosidades 

podem se tornar sugestão para novos trabalhos. Algumas delas são apresentadas a seguir. 
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Existem sinais de que as ONGIs trabalham cientes desse tipo de vínculo subjetivo ligado à 

promoção de uma ilusão. Esta comunicação publicitária abaixo enviada via e-mail é direcionada 

a doadores financeiros: 

 

“De:  ONGI Brasil16  (relacionamento@ongi.org.br) 

Enviada: segunda-feira, 15 de agosto de 2016 09:42:38 

Para: xxxxxxxxxx@yahoo.com 

Assunto: Uma doadora visita o Tapajós 

 

Olá XXXXXX, 

 

Muito prazer, eu sou a Fulana de Tal. 

 

Sou doadora do ONGI Brasil há 15 anos. No mês de junho, tive a imensa 

honra de poder ver de perto a luta da organização para salvar o coração da 

Amazônia. Acompanhei o incrível trabalho da equipe, dos voluntários e dos 

índios Munduruku para manter o rio Tapajós livre! 

 

O que vi foi muito além do que eu poderia sonhar. Vivenciei como a minha 

contribuição faz o trabalho do ONGI Brasil acontecer. 

 

A floresta é linda e imensa. É silenciosa quando estamos totalmente despertos 

e ruidosos. Mas, ao cair da noite, seu canto mostra suas vozes: alguns doces 

e outras assustadoras – todas, porém, magníficas. Essa floresta é capaz de 

nos ensinar que a vida é mais importante do que qualquer interesse político e 

financeiro.  

 

Desde que me tornei parte desse grande time, vi a importância e a 

responsabilidade de cada um de nós de protegermos o mundo em que vivemos. 

Como nenhuma batalha se vence sozinha, somente unidos podemos fazer a 

diferença! Quando vemos um ativista no alto de uma torre de petróleo, um 

banner estendido no meio da floresta, ou uma petição com mais de um milhão 

de assinaturas, temos que ter consciência de todo o trabalho coletivo que foi 

feito até conquistarmos grandes vitórias. 

 

Muitos gritos não podem ser ouvidos se não fizerem parte de um coro. Juntos 

temos força para lutar pela missão de um mundo mais verde e pacífico. Apoiar 

a ONGI Brasil não é um ato de altruísmo. A causa do ONGI Brasil é a nossa 

causa! É a causa do planeta! 

 

Fulana de Tal - Colaboradora 

ONGI – Brasil” 

 
Fonte: Do arquivo pessoal do pesquisador, presente apenas como ilustração. 

 

Há nessa comunicação um pouco da história da relação da colaboradora (aquele que doa 

recursos financeiros) com a ONGI, desde a sua associação até um convite especial para ela 

                                                 
16 Codinome da ONGI 
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conhecer o campo de ação da organização. É um chamado para fazer parte de um grupo, de um 

“grande time” e que só a partir dele ela pode perceber a importância e a responsabilidade de 

proteger o mundo. Há uma mensagem direta de que apenas juntos, via organização, poderão 

vencer batalhas em nome de um grande ideal: a causa do planeta. Essa é uma das possibilidades 

de estudar os vínculos, a partir de estímulos organizacionais que enaltecem uma ilusão como 

forma de alcançar seus objetivos, direcionados a públicos específicos, nesse caso, o de doadores 

de recursos financeiros. 

 

Outra possibilidade de estudo pode ser desenvolvida em relação ao recrutamento e seleção de 

ativistas, investigando até que ponto a reputação, a marca e outros símbolos organizacionais 

são influentes em suas escolhas e permanência. Uma espécie de agenciamento psíquico que 

levaria o sujeito a participar do ativismo por vincular a imagem de “cidadão do bem” às ONGIs 

propagadas como o local adequado de identificação e realização de uma ação social. 

Psicossociologicamente falando, uma questão que se delineia é se haveria processos 

deliberados de sedução por parte das organizações para atrair ativistas, algo como um 

encantamento baseado em uma espécie de carisma institucional, onde a missão compartilhada 

se torna portadora de uma finalidade que os indivíduos consideram fundamental para as suas 

vidas. 

 

Uma análise dos discursos dos ativistas já entrevistados nessa pesquisa poderia ser realizada e 

comparada aos relatos oficiais das ONGIs publicados em seus sites. Ainda, esses relatos oficiais 

das organizações poderiam comparados aos relatos anônimos publicados em uma sessão 

específica direcionada a trabalhadores humanitários e profissionais do desenvolvimento para 

compartilhar conhecimentos e experiência, promovida pelo jornal britânico The Guardian17. 

 

Há também a possibilidade de analisar, via Estudo de Caso, as ações deliberadas ou não, de 

uma ONGI, no que concerne ao envolvimento de trabalhadores via processos psíquicos. Seria 

interessante também uma pesquisa com abordagem qualitativa para discutir o perfil dos ativistas 

internacionais, ou ainda, desenvolver investigações pelo viés mais específico da Psicanálise a 

partir de conceitos como histeria, perversão, entre outros. 

 

                                                 
17 Disponível em: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network 
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Por fim, outra possibilidade de pesquisa reside em verificar se a ação ativista é uma expressão 

do altruísmo, haja vista o desprendimento do sujeito para sair em busca do que é o bem do 

outro, da coletividade. A psicanálise mostra que aquilo que as perspectivas sociais e políticas 

denominam de altruísmo é vinculado ao narcisismo e ao escoamento das pulsões. Essa doação 

de si para o outro é motivada pelas mesmas pulsões que fomentam outros fenômenos que não 

possuem a mesma aproximação com os ideais culturais, visto que as pulsões estão num registro 

primário, anterior à moral e podem conferir energia para toda sorte de comportamentos, 

independente de como estes são avaliados pelo social. A perspectiva psicanalítica não visa a 

trazer nenhum demérito para o altruísmo, ela apenas revela que é o desejo do sujeito que 

governa seus atos e que não seria diferente com o altruísmo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

SENTIDOS DAS ESCOLHAS E DO ENVOLVIMENTO ATIVISTA EM 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS 

 

 

 

Roteiro de entrevista 

 

 

 

Diretrizes: 

 

 A entrevista será gravada e está programada para durar cerca de 60 minutos. 

 A abordagem pode variar dependendo se o ativista está ou esteve atuando. 

 O foco é a perspectiva do ativista a partir da sua experiência, trazendo seus 

sentimentos sobre a sua atuação numa ONGI. 

 Para ampliar as respostas, usar: 

 

 Exemplifique. 

 Sempre foi assim? 
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SENTIDOS DAS ESCOLHAS E DO ENVOLVIMENTO ATIVISTA EM 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS 

 

 

 

Roteiro de Entrevista 

 

 

 

1. Perfil: 

 

 Idade 

 Sexo/Gênero 

 Cor/Raça/Etnia 

 Nacionalidade 

 Lugar de origem/onde vive 

 Estado civil 

 Dependentes (filhos, pais, tios...) 

 Formação 

 Profissão 

 Qual a atual ocupação? 

 

2. Ativismo 

 

Conte um pouco da sua história de vida que você acredita ter relações com essa ideia e a 

vontade de atuar no ativismo: 

 

 Quando começou a trabalhar com causas sociais/humanitárias/ambientais? 

 Por que atuar nessa causa? 

 Qual seria o porquê dessa atuação ativista? 

 Consegue precisar quando surgiu? 

 O que ou quem você acredita que lhe influenciou? 

 Quais são suas motivações para continuar no ativismo?  

 Para você, o que representam essas palavras no ativismo: 

Participação/Engajamento/Comprometimento/Doação? 
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3. Atuação em ONGIs 

 

Fale da sua experiência em ONGI: 

 

 Há quanto tempo trabalha em ONGIs? 

 Em quais ONGIs você já trabalhou? 

 Qual o cargo/nível hierárquico que ocupa atualmente? 

 O fato de ser uma ONG internacional muda algo em sua escolha de atuação? 

 Por que a escolha desta ONGI especificamente? 

 O que mais lhe atrai neste tipo de organização? 

 Em que ela não atende aos seus objetivos ou ideias de ação? 

 

 

4. Atuação profissional 

 

Conte um pouco da sua formação e atuação profissional até chegar ao ativismo. 

 

 Profissionalmente, qual é o diferencial de trabalhar nesse tipo de Organização, 

nesse tipo de trabalho, em comparação às organizações com fins lucrativos ou 

públicas? 

 Existe alguma perda ou ganho (econômico, status social, vida pessoal) entre a sua 

formação profissional e sua atuação na ONGI? 

 Você enfrenta algum desafio relacionado à conciliação entre o trabalho e a vida 

pessoal? 

 Visualiza outro tipo de organização ou trabalho ativista em que possa vir a 

trabalhar? 

 Planeja a volta para um trabalho que não envolva ONGIs ou ativismo? 
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5. Identidade (s) 

 

Diga como você se percebe ou se sente enquanto ativista:  

 

 O que esta organização ou outras em que você trabalhou representa (m) para você?  

 Qual a imagem que outros profissionais, parentes e amigos têm de você pela sua 

condição de ativista? O que lhe agrada nessa imagem? Algo lhe incomoda? 

 

 

6. Relações multiculturais 

 

Como é trabalhar com diferentes povos, suas culturas, tipos de sociedades, relações 

grupais? 

 

 A convivência com outras culturas foi decisiva para sua escolha? 

 Como você se vê diante das diferenças culturais dentro e fora da organização?  

 Como você avalia a sua capacidade de trabalhar em um ambiente multicultural? 

Qual o seu diferencial (competência técnica, relacionamento interpessoal...)? 

 Como você avalia sua capacidade de adaptação às condições ambientais do campo 

(segurança, higiene, conforto)? 

 O que você não tolera no grupo e na organização? 

 Existe algo ou alguém no campo identificado como o “inimigo”? Quem são os 

“aliados”? 

 

 

7. O sentido, o sentimento. 

 

Está valendo a pena? 

 

 Fale sobre coisas que abriu mão de ter ou ser. 

 Quais são os ganhos desse trabalho? 

 Descreva as sensações boas desse trabalho. (Doação, paz, autoconhecimento...) 
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 Quais as sensações difíceis desse trabalho? (Ansiedade, medo, vazio...) 

 Após uma missão, como é voltar para casa? Onde é sua casa? 

 O que planeja para o seu futuro pessoal e profissional? 

 Pensa em um dia parar? 

 Qual o sentido de seu trabalho?  

 Ajuda própria, ajudar seu próprio povo ou ajudar a comunidade global?  

 Ajudar? Contribuir, fazer a diferença...  

 O eu X o (s) outro (s). 
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APÊNDICE B - EXTRATOS POR ENTREVISTADO - MODELO 

 

 

 

EXTRATO POR ENTREVISTADO 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SENTIDOS DAS ESCOLHAS E DO ENVOLVIMENTO ATIVISTA EM 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS 

 

 

Referências da pesquisa 

 

 

Questão principal: Quais as razões que influenciam a decisão de se envolver com ações 

ligadas ao ativismo global em uma organização não governamental internacional? 

 

Objetivo Geral: Analisar os sentidos das escolhas e envolvimento dos ativistas com 

organizações não governamentais internacionais. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Discutir o papel da identificação pessoal dos ativistas com as ONGs internacionais. 

 Identificar como as causas humanitárias, de desenvolvimento social ou ambiental, 

definem e justificam a atuação ativista. 

 Debater as contradições que envolvem escolhas e envolvimentos dos ativistas com 

o trabalho e com as organizações. 

 

 

Bloco de questionamentos ligadas a pontos do roteiro das entrevistas: 

 

 Ligação do indivíduo com a organização 

 Relação do indivíduo com a causa 

 Significado do ativismo 
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Modelo de organização de extrato da Análise Temática: 

Perguntas específicas em mente (baseado na questão de 
pesquisa) que se deseja codificar ao redor. 

Comentários que podem levar 
a códigos e que levarão a 
temas Extrato de dados 

 

 

 

Perfil Entrevistado: X - Modelo 

 

 

Nome   

Idade   

Nacionalidade  

Formação  

Pós-graduação 

Estado civil  

Filhos   

 

ONG   

Cargo   

Local da entrevista  

 

 

Ligação do indivíduo com a organização 

 

O que a organização oferece de diferencial em termos concretos?  

 

O que a organização oferece de diferencial em termos abstratos?  

 

Por que a escolha da organização?  

 

O fato de ser uma organização internacional faz diferença?  

 

Em que a organização não lhe atende?  
  

 

Relação do indivíduo com a causa 

 

Ter uma causa.  
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O porquê dessa causa? Por que não outra?  

 

Escolhas e envolvimento com as causas  

 

 

Significado do ativismo 

 

Como surgiu o interesse pelo trabalho ativista?  

 

Por que o ativismo?  
  

Quem influenciou?  

 

O envolvimento com o trabalho ativista  
  

Vale a pena?   

 

Imagem e reconhecimento  

 

Experiências internacionais e multiculturais  
  

Sobre laços sociais  

  

Abriu mão de ter ou ser?  

  

Quando parar?  
  

 

Questões específicas por entrevistado 

 

A ONG em comparação às demais organizações.  

 

  
  

 

 

Análise geral 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

AMBIENTAÇÃO 

 

IMPRESSÃO GERAL DO ENTREVISTADO 
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APÊNDICE C – EXEMPLO DE EXTRATO – ENTREVISTADO “C” 

 

Análise das entrevistas 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SENTIDOS DO ENVOLVIMENTO ATIVISTA EM ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS 

 

Questão principal: Quais as razões que influenciam a decisão de se envolver com ações 

ligadas ao ativismo global em uma organização não governamental internacional? 

 

Objetivo: Analisar os sentidos das escolhas e envolvimento dos indivíduos com organizações 

não governamentais internacionais. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

 Discutir o papel da identificação pessoal dos ativistas com as ONGs internacionais. 

 Identificar como as causas humanitárias, de desenvolvimento social ou ambiental 

definem e justificam a atuação ativista. 

 Debater as contradições que envolvem escolhas e envolvimentos dos ativistas com 

o trabalho e com as organizações. 
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Análise Temática 

 

Temas: 

 

 Ligação do indivíduo com a organização 

 Relação do indivíduo com a causa 

 Significado do ativismo 

 

Entrevistado: C 

 

Perfil 

 

Nome   Xxxxxxxx Yyyyyyyy Zzzzzzzzz 

Nacionalidade  Brasileiro 

Idade   36 

Formação  Administração  

Pós-graduação  Mestrado em planejamento territorial e desenvolvimento   

    socioambiental 

Estado civil  Solteiro 

Filhos   Não 

ONG   ONGI X 

Local da ent.  Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Em um restaurante no  

    centro turístico da cidade.  

 

Ligação do indivíduo com a organização 

 

O que a organização oferece de diferencial em termos concretos  O compartilhamento de 

valores  

 

Na verdade, aqui não são valores, 

mas está valendo 

C - E o que é mais importante é ter oportunidade de atuar em um lugar 

que você, realmente, consiga fazer acontecer. Não adianta nada atuar 

em uma ONG do bairro, mas o salário é muito baixo – entendeu? – 

Não tem como pagar suas contas. As campanhas, também, não têm um 

impacto muito grande, entendeu? Aí, a coisa acaba se tornando um 

pouco frustrante, complicada. Mas, se tem uma ONG que tem uma 

estrutura um pouco boa, que oferece condição de trabalho legal – 

entendeu? – E que tem um impacto. Pô, sem dúvida. 

O que a organização oferece de diferencial em termos simbólicos?  O compartilhamento de 

valores  C - É, não, de forma alguma. Um dos principais motivos de eu ter 

escolhido o ONGI X e ficado tanto tempo foi justamente a questão 

da captação de recursos, entendeu? Eles não [...] só aceitam 

dinheiro de pessoas físicas. Não aceitam dinheiro de pessoa 

jurídica nem de governo. Esse foi um dos principais motivos de eu 

ter ficado no ONGI X tanto tempo. Porque isso dá uma 

independência para as campanhas. 
 

C - Era mais o poder de atuação. Era o poder de realmente fazer, de 

causar alguma mudança. Eu lia, comecei a pesquisar as campanhas do 

ONGI X, comecei a participar pela internet, acompanhar o que eles 

faziam. E eu vi que as ações que eles... as campanhas que eles tinham, 
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tinham impacto. Então, brigava contra as grandes empresas, contra a 

Shell, contra... então, isso foi o que mais me atraiu, assim, a 

estrutura, o tamanho e o poder das campanhas e de fazer alguma 

coisa que realmente, causasse alguma mudança. 
 

M: Acreditam [o grupo de ativistas] na mesma causa em que você 

acredita. 

C: Isso. Tipo: “não vamos deixar derrubar aquela floresta para virar 

prédio, não”. Então, estamos todos de acordo. E aí... 

M : Inclusive a organização. 

C: Sim. 

Por que a escolha da organização  O compartilhamento de 

valores  

 

 

A ideia da maior, da mais poderosa, 

mais impacto está sendo recorrente. 

 

No último parágrafo, inclusive.  

 

Foi estagiário do ONGI X 

 

 (Ter) uma Causa 

 

Terceiro parágrafo 

 

A causa linchando ou associada à 

atuação na ONG. 

 

C - Aí fui procurar as ONG’s, as maiores que tinham, e aí apareceu o 

ONGI X. Eu mandei o meu currículo para uma vaga de estágio, na área 

administrativa, que eu já tinha uma certa experiência por causa da 

universidade. E aí, dei sorte que tinha uma vaga em aberto. E aí, me 

chamaram para ser estagiário na área financeira, financeiro-

administrativa lá do ONGI X em São Paulo. E aí, foi assim que eu 

comecei na área das ONG’s.  

 

C - É. Aí, eu fui morar fora. Aí, fiz outros trabalhos por um tempo. E 

aí, depois, deu uma baita saudade do ONGI X, do trabalho que eu 

fazia lá. Eu comecei a procurar os escritórios em outros países. E o 

ONGI X, ele tem três navios pelo mundo. E eu sempre fui 

apaixonado pelo mar. Comecei a surfar, comecei a velejar. E 

quando eu estava no Brasil, um dos navios veio para cá e eu pude 

trabalhar como suporte logístico no navio. Então, eu entrei em contato 

com esse universo dos navios do ONGI X. 

 

C – “[...[tenho que terminar a faculdade, já é minha segunda faculdade. 

Já estou na metade final, tenho que terminar, vou terminar. Vou 

terminar”. Mas, já que eu vou trabalhar com Administração, então, 

eu quero trabalhar com Administração para uma ONG, por uma 

causa socioambiental, uma causa maior que não seja só o lucro. Foi 

aí que eu comecei a trabalhar no ONGI X. 

 

C - R: Por que quando eu decidi que ia atuar em uma ONG, eu 

estava em uma universidade muito boa, de renome, como eu disse. 
Eu vou procurar a melhor, vou procurar a maior de todas, a melhor... 

O fato de ser uma organização internacional, faz diferença?  O compartilhamento 

 

 

C - Mas aí depois fui morar fora, oito anos na estrada. E aí, lá fora não 

podia exercer a profissão como administrador, né? Por que por causa 

das barreiras da linguagem, na questão cultural, questão até de visto de 

trabalho. Então, acabei desenvolvimento uma série de trabalhos, desde 

barista até garçom, até pedreiro, jardineiro... Tudo que tem ‘eiro’ aí eu 

fiz. ((acha graça)) E também, depois de um tempo morando fora eu 

procurei o ONGI X, o ONGI X tem escritórios no mundo todo. 

 

C - E o que é mais importante é ter oportunidade de atuar em um lugar 

que você realmente consiga fazer acontecer. Não adianta nada atuar 

em uma ONG do bairro onde o salário é muito baixo, entendeu? Não 

tem como pagar suas contas. As campanhas, também, não têm um 

impacto muito grande, entendeu? Aí a coisa acaba se tornando um 

pouco frustrante, complicada. Mas se tem uma ONG que tem uma 

estrutura um pouco boa que oferece condição de trabalho legal e que 

tem um impacto, pô, sem dúvida. 

Em que a organização não lhe atende?  As crises 

 C - Com vários cursos que você faz vira capitão. Por uma época eu 

tinha decidido que eu ia fazer isso, mas aí eu me apaixonei. Conheci 

essa minha namorada, [eu] me apaixonei. E aí no mar também... A vida 
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no mar é muito difícil, é bem difícil, não é nada fácil. O navio ele é 

todo de ferro. Então é estranho porque você está no meio da 

natureza no mar, tudo, mas o navio em si é extremamente 

insalubre. 
 

C - Artificial, é bruto. É bruto, é ferro, é óleo, máquinas o tempo 

todo: “tu-tu-tu-tu-tu-tu”. Para você respirar tem máquinas, para 

você andar.... Tudo é máquina! E também balança bastante. Então 

as escadas são bastante íngremes, aquelas portas corta-fogo são 

superpesadas, então o seu corpo vai detonando, não tem jeito. É 

um ambiente bastante difícil. Então essa questão começou a pesar 

tanto a parte física como a parte emocional, de relacionamentos. E 

aí eu vi que a carreira marítima não era o melhor caminho não era 

o que eu queria fazer para o resto da vida. 
 

C - Olha para minha opinião pessoal era desperdício de dinheiro. Às 

vezes, sabe? Mas não é nem por uma questão.... Não é porque a pessoa 

quer, é por falta de competência mesmo! Às vezes a pessoa que está ali 

coordenando, ela toma uma má decisão e aí perde-se o dinheiro, sabe? 

Entendeu? Então... 

 

C - Sim, muito. Aí então você tem que usar aquilo da melhor forma 

possível e às vezes não era usado. Então isso me deixava meio 

chateado, a forma como os recursos estavam sendo utilizados. 

“Artificial, é bruto. E bruto, é ferro, 

é óleo, máquinas o tempo todo “tu-

tu-tu-tu-tu-tu””. 

 

Não era a causa ou a organização, 

eram os meios, as condições de 

trabalho. A organização não é 

condenada pelo problema. Nem a 

causa, nem o ativismo. O trabalho e 

suas condições. (Lembrei da aula 

do Ives Clot em que ele 

hierarquizava em pirâmide as 

satisfações (não sei se a palavra é 

essa) e as rotas de fuga do 

trabalhador. 

 

Nos dois últimos parágrafos a culpa 

é da incompetência das pessoas. A 

organização é isenta novamente. 

 

 

 

 

Relação do indivíduo com a causa 

 

Ter uma causa.  (Ter) uma Causa 

 

“Primeiro, eu tenho que trabalhar 

por uma causa; eu não vou 

trabalhar nunca, jamais só pelo 

dinheiro. Jamais, entendeu? ” 

 

“Vira quase uma obsessão, 

entendeu?” 

 

Entrega total 

C - Essa questão ética, sabe? De, assim, fazer a coisa certa. Primeiro, 

eu tenho que trabalhar por uma causa; eu não vou trabalhar 

nunca, jamais só pelo dinheiro. Jamais, entendeu? Se eu concordar 

com a política naquele lugar em que eu estou trabalhando, se eu 

abraçar a causa mesmo, vira quase uma obsessão, entendeu? Eu 

vou trabalhar e me dar um objetivo e me dá uma tarefa e eu vou 

trabalhar 24 horas por dia para concluir minha tarefa da melhor 

forma possível. Há um certo perfeccionismo, até, sabe? 

 

C - Tem que ter essa chama. Tem que ter. Tem que ter uma causa por 

trás. Tem que ter, sabe? Não é só... 

 

C - Então, que seja ajudar o pessoal de uma comunidade a reformar 

uma comunidade ou.... Entendeu? Ou criar um sistema novo que vai 

ajudar as pessoas a fazerem determinada coisa, ou ajudar a preservar 

um lugar que está sendo ameaçado: especulação imobiliária “querem 

derrubar todas as árvores para fazer um monte de prédio lá”, entendeu? 

Tem que ter essa chama. Se for um trabalho desse tipo, sabe e me 

derem as condições básicas para eu trabalhar, é dedicação exclusiva e 

total. 

O porquê dessa causa? Por que não outra?  (Ter) uma Causa 

 

“E eram experiências mágicas, 

assim, místicas” 

 

C - E a natureza, a questão ambiental, sempre foi muito forte para mim. 

Como eu cresci em São Paulo... São Paulo, o bairro que eu moro ali, 

não tem natureza, não existe natureza. Então, quando eu comecei a ter 

contato com a natureza foi uma paixão à primeira vista. Comecei a 

surfar, comecei a ir para a praia. Então, eu tive... 
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C - Como eu cresci em São Paulo, selva de pedra, não tem quase 

contato com a natureza ali, muito pouco. Tipo, por volta dos 15-16 

anos eu comecei a ir à praia com amigos. Eu tinha amigos mais velhos 

que tinham carro. Então nós começamos a ir à praia todo final de 

semana para a gente surfar. E aí eu comecei a surfar e vira quase uma 

obsessão, entendeu?  Foi nessa época que eu comecei a entrar em 

contato com a natureza. Nós íamos surfar no litoral Norte de São 

Paulo, Maresias, Campo Rio, Ubatuba. E eram experiências mágicas, 

assim, místicas. Sabe, você ter crescido na cidade com muito carro, 

muito barulho, muito concreto, muito cimento, muita grade... 

Um pouco da história relacionada 

ao trabalho com defesa do meio 

ambiente. 

 

Não ter culpa de descartar extratos 

porque inúteis para o objetivo da 

pesquisa. Por outro lado, dava uma 

culpa por não ter explorado mais 

determinados depoimentos. Mas 

está valendo, o momento da 

pesquisa estava cheio de outras 

possibilidades de descobertas e a 

leitura fragmentada de um 

momento emergem essas 

impressões, mas o mais importante 

é deixar emergir temas importantes 

para a pesquisa. 

Escolhas e envolvimento com as causas  O compartilhamento de 

valores 

 

“Aqui lembra a antiga máxima 

“Vestir a camisa da empresa”” 

 

“Que seja boa. ” 

 

“Justa” 

 

Qualquer que seja a empresa. Esse 

ponto reforça a ideia de que eles se 

ligam às organizações por alguns 

vínculos tradicionais de poder, 

estrutura grande e alcance mundial 

de suas ações. Mas ao mesmo 

tempo traz a ideia de que pode ser 

qualquer outra organização que 

“atenda a determinados critérios”. 

VER COMENTÁRIO SOBRE 

VESTIR A CAMISA 

C - Sim, tanto faz. Pode ser primeiro, segundo ou terceiro setor, 

entendeu? Lógico que eu não conseguiria trabalhar numa 

Petrobras da vida, eu não conseguiria trabalhar numa empresa 

que eu fui contra muito tempo no ONGI X, entendeu? Eu estava lá 

fazendo protesto contra eles, e vou trabalhar com eles agora? Não 

faz sentido. Mas por uma corporação – entendeu? – Que [...] não esteja 

destruindo o meio ambiente e que tenha uma política socioambiental 

boa e bem estruturada, entendeu? Tanto para os funcionários, uma 

política – sabe? – Que seja boa. 

 

C - Justa, entendeu? Tipo uma cooperativa, sabe? Um negócio que a 

distribuição de lucro seja justa e o impacto ambiental seja mínimo 

ou bem equalizado, entendeu? E que obedeça a esses critérios, aí 

sim eu poderia trabalhar em qualquer lugar, entendeu? Tanto 

pode ser governo, pode ser privada, pode ser ONG desde que tenha 

esses critérios. O que eu não consigo simplesmente é trabalhar 

para uma empresa que eu sei que está causando algum dano 

socioambiental de alguma forma. 

 

 

Significado do ativismo 

 

Como surgiu o interesse pelo trabalho no ativismo?  O compartilhamento de 

valores 

 

A relação com a formação 

profissional e seu encontro com a 

ONG.  

 

A fala ainda está um pouco formal, 

como quem relata as 

“competências” de um currículo. 

Mas informações coerentes. Foram 

colocadas no início da entrevista e 

no decorrer da análise irei entender 

se surge algo mais. 

C - Meu pai é engenheiro, toda a minha família é de engenheiros, então 

eu fui bastante influenciado [para a engenharia]. Eu tentei fazer um 

ano, não me identifiquei com o curso e aí fui para a Administração. 

E na Administração também chegou na metade o curso eu vi que 

não era aquilo que eu queria fazer também. E foi aí que eu comecei 

a me envolver com as ONG’s. Da metade do meu curso, eu... eu fiz 

na ESPM, lá em São Paulo. Então, é muito voltado a grandes 

corporações, a multinacionais. E eu vi que esse não era o ambiente 

de trabalho que eu queria estar. Então eu comecei a procurar 

trabalho em ONG’s.  
 

(Ver trechos do subtema escolha da organização) 
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Justificando a sua formação. 

 

Aqui fica subentendido a boa base 

financeira e cultural proporcionada 

pela família 

 

Um tom meio casual, mas a parte 

de se encontrar em meio a tantos 

cursos de graduação.... Não existe 

uma explicação exata. Continuar 

investigando, não cair na tentação 

de já dominar a “expertise” porque 

já analisou outras entrevistas. 

 

A questão da formação muito 

pressente no discurso dele. Não sei 

se “disparei esse gatilho” no início 

e primeiros contatos da entrevista. 

Mas a todo momento parece ser 

esse momento em que ele se 

ancora. 

 

 

[Pós análise inicial dos extratos] 

Ele estava no momento de 

reencontro com a vida social 

“normal”, estava estudando 

mestrado. 

Por que a escolha?  (Ter) uma Causa 

 

Em relação às ONGs ou à ONG em 

que atuou, interessante ele criticar o 

Marketing das empresas 

tradicionais. Há algo por trás desse 

discurso que estou negligenciando?  

 

Não quero crer que são iludidos 

mesmo e apesar de todos o seu 

preparo cultural e intelectual 

[tomando como base a formação e a 

classe social que demonstrou ter].  

 

Ou seria esse um ponto a não se 

discutir porque não foi a proposta 

da pesquisa inicialmente tomada. O 

que vai surgir tem a ver com os 

caminhos das buscas, nada de 

grandes surpresas. 

C - E aí na faculdade de Administração quando eu cheguei na 

metade do curso eu falei: “não, peraí, eu não estou de acordo como 

a maneira que as empresas funcionam, que o capitalismo está 

fundamentado. Como as coisas funcionam, mesmo”. E eu comecei a 

me questionar e aí eu comecei a ver todas as técnicas de marketing, 

publicidade.... Muitas empresas agem de boa-fé, mas outras não. É 

vender a qualquer custo mesmo, não importa a questão social, não 

importa a questão ambiental, o que importa é o lucro. Ponto final. E 

eles fazem de tudo, de tudo mesmo, usam todas as artimanhas para 

consumir para convencer consumidores. 

Quem lhe influenciou? “Não. Acho que foi uma 

consciência pessoal, mesmo” C - Não. Acho que foi uma consciência pessoal mesmo. Que 

simplesmente eu me dei conta dessas anomalias que acontecem na 

sociedade. E aí, comecei a me questionar por que é que o mundo está 

essa bagunça toda, por que é que está esse caos? Tendo crescido em 

São Paulo, área... o lugar é caótico, não existe natureza. O meu bairro 

ali, perto de uma favela, sabe. Então, muita violência. 

 

C - Zona Sul de São Paulo. E mesmo família de classe média não tenho 

o que reclamar. Mas o bairro que eu cresci ele é muito ruim assim. 

Assim, não tem praça, não tem natureza, sabe. Você sai para rua.... Eu 
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era criança, eu saia para rua de bicicleta, [e] me roubavam a bicicleta, 

entendeu? Então eu cresci com esse conflito, assim, de que “peraí”! 

Tem alguma coisa errada, entendeu? Alguma coisa muito errada. 

O envolvimento com o trabalho ativista  

 

Vale a pena?   As crises 

 

As crises estão sempre atreladas a 

algum tipo de vantagem? 

 

Nesse trecho: 

 

Vantagens:  

 

“...trabalhar nos navios e de morar 

no exterior, eu queria experimentar 

coisas diferentes mesmo, eu não 

queria voltar para o Brasil. [...]  

... aprender outras línguas, conhecer 

outras culturas, viajar o mundo. Ver 

quando a campanha realmente 

funciona” 

 

Poderia dividir as crises e três: 

 

1. A instabilidade diante das 

mudanças sem ter uma base 

fixa 

2. Sensação de impotência 

3. De ir contra a maré 

 

No último parágrafo ele evidencia 

que, apesar de ter trabalhado para 

uma ONG de preservação 

ambiental, ele necessariamente não 

fazia parte de um “exército” 

identificado totalmente com a 

ONG. 

 

Chama de opção. 

 

No primeiro parágrafo: denso. Foi 

copiado e colado dentro dos 

subtemas do mesmo tema. A 

palavra “então” aparece várias 

vezes.  

 

A palavra “namorada” e “dinheiro” 

presente compondo outras citações 

anteriores. O momento do 

entrevistado. Ter cuidado para não 

“viajar” nesses fragmentos de falas 

com inspirações situacionais. 

C - Não é louca [vida] é que é bastante instável. Essa opção que eu fiz 

de trabalhar nos navios e de morar no exterior, eu queria 

experimentar coisas diferentes mesmo, eu não queria voltar para o 

Brasil. Então foi uma opção que eu fiz. Então tinha uma série de 

vantagens, uma série de coisas boas, aprender outras línguas, 

conhecer outras culturas, viajar o mundo. Mas também tinha o 

lado bastante difícil também, que era essa questão da instabilidade. 

Uma hora você está trabalhando, outra hora você não está. E uma 

hora você está em um lugar quente, superquente, outra hora você 

está em um lugar super frio. Outra hora... entendeu? É muita [...] 

informação, é muita coisa acontecendo sempre. As coisas estão 

mudando toda hora. E você não tem uma base fixa. Então é 

complicado para relacionamentos, para ter namorada fica difícil, para 

ter amigos.... Entendeu? Você está sempre se mudando. Você está 

sempre circulando. Então tem um lado muito positivo, mas tem 

também a contraparte aí dessa opção. 

 

C - Aham. E aí [você] ver os resultados, não é? Ver quando dá certo 

uma campanha, entendeu? Ver quando a campanha realmente 

funciona é um prazer, assim, imensurável. Não tem dinheiro que 

pague isso. 

 

C- Você fica frustrado. Você dedica tanto tempo, tanta energia, o grupo 

todo, aí “pá”, você salvou aquela floresta ali e daqui a pouco o governo 

toma uma decisão que vai derrubar uma floresta dez vezes maior ali do 

lado, entendeu? Aí você fala "P... E aí?" Então assim: essa sensação 

de impotência, de frustração, de ir contra a maré, ou de ser do 

contra até, sabe? Que nem agora eu sou vegetariano. Aí no tempo que 

eu comecei no ONGI X eu comia muita carne fumava cigarro e dirigia 

para todo lado, entendeu? Aí hoje em dia eu não fumo, sou 

vegetariano, dirijo o carro o mínimo possível, dou carona para todo 

mundo que eu posso, entendeu? Porque aqui em Florianópolis é difícil 

de se locomover no transporte público. 

Imagem e reconhecimento  As crises 

 

Ver a contradição entre o primeiro 

e segundo parágrafos. E entre a 

primeira e segunda parte do 

segundo parágrafo. 

 

C - "Sempre quis ter um amigo ativista, um amigo que está viajando 

pelo mundo, um amigo que largou tudo, largou carreira e foi tentar 

uma coisa diferente”, entendeu? Então, eles me veem com certo 

orgulho – sabe? – Em relação a isso, coragem, sabe? “Ah, você teve 

coragem de fazer isso". A família também, né? 
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C - Tem uma certa pressão. Hoje, principalmente com 36 anos, a 

cada ano que passa, quanto mais velho você fica vai aumentando essa 

pressão “Tá, mas o que você está fazendo da vida? Quanto você está 

ganhando?", entendeu? “Ah, o seu primo comprou um apartamento", 

entendeu? “Ah, o outro está com um carro novo", entendeu? Eles 

seguiram a trajetória tradicional, não é? Estágio, aí virou trainee, 

virou.... Não é? Começou na empresa foi seguindo na empresa [...] e 

hoje são gerentes. São administradores, gerentes, enfim. Estão casados, 

com filhos, não é? Então foram atrás de uma trajetória normal. Por um 

lado, tem esse.... Eu vejo que as pessoas me olham assim com certo 

orgulho da coragem que eu tive de tomar esse caminho alternativo, 

mas ao mesmo tempo, sabe? Tem... Existe essa pressão de que 

"Ah, tá. O que você construiu com isso", não é? “Onde você quer 

chegar com isso tudo?", não é? Enfim. 

 

M: E isso lhe incomoda? 

C - Não muito. Assim, quando eu vou para São Paulo... Semana 

passada eu fui para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo e 

entro em contato com essa realidade, quando eu vejo os amigos 

com quem eu estudei, os amigos, não é? Estão superbem 

financeiramente, eu falo "Poxa, e eu como bolsista aqui vivendo, 

não é?". R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Entendeu? A sorte que eu 

tenho é que eu moro sozinho. Não tenho filhos, não sou casado, 

então para mim é fácil viver com pouco. Mas o tempo passa 

rápido, não é? E o meu currículo está todo bagunçado, então, eu tenho 

experiências multivariadas... 

 

C - Eu tenho a oportunidade de ter um carro, mas eu uso o mínimo 

possível. Sabe? Da maneira mais consciente que eu consigo. Então, é 

uma série de atitudes que eu estou tomando, mas aí, por exemplo, eu 

vou para São Paulo [...]. Eu estava em São Paulo. O pessoal não 

consegue uma refeição sem comer carne. Uma. É carne, carne, carne. 

Aí quando eu falo que não quero carne [...]. Sabe? Às vezes, fica a 

sensação de que você é do contra. Você não faz parte do grupo; 

você não faz parte da sociedade; você não... [...]. Você está além do 

que todo mundo. Sabe? Eu não tenho televisão. Há dois anos que eu 

não tenho TV; eu não escuto rádio. Propaganda para mim, publicidade 

e propaganda eu abomino, sabe? Eu acho horrível a poluição visual. 

[...]. Enfim. Eu tenho esses meus princípios assim, mas, às vezes, dá 

essa sensação de que eu sou do contra. Que eu estou fora da 

sociedade, entendeu? Então, isso às vezes... 

 

C - De contra, de questionar, sabe? “Ah, por que você não come 

carne?" [...]. Sabe, não é nem pela questão de matar o bicho, cara, é 

a questão da produção absurda que [...] do impacto que isso tudo 

gera. O impacto ambiental, o impacto social. É modelo econômico 

que já foi comprovado que não é sustentável; não funciona. O mundo 

está acabando mesmo. Os recursos naturais estão acabando. Está 

acabando. A água está acabando. A água está poluída. Então as 

perspectivas para o futuro são [...] São tenebrosas, entendeu? Então, só 

que eu fico.... Eu tomando dessas decisões, eu, de certa forma, estou 

questionando as ações dos outros. Aí, enfim. Essa sensação de ser de 

fora, de ser do contra. 

O terceiro traz uma outra crise 

“quando entra em contato com a 

outra realidade”. 

 

Como a causa entra/permanece/faz 

parte da vida dele (s) 

Experiências internacionais e multiculturais  O compartilhamento de 

valores 

 

Informações para outro momento. 

Essas e outras como a questão da 

qualificação. 

 

C - Então, tinha uma série de vantagens, uma série de coisas boas, 

aprender outras línguas, conhecer outras culturas, viajar o mundo. 

 

C - Sim. Nos navios, são... tripulação fixa são 12, 13. Quando tem 

campanha, tem 30. E aí tem gente de 15 nacionalidades diferentes, 

entendeu? Morando juntos, convivendo juntos. 
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C - Bom, em geral [...] eram experiências ótimas, sabe? Porque nesse 

tipo de ambiente ativista pressupõe-se que você está lutando contra 

algo que está errado [...] na sociedade. Então não faz sentido você 

julgar os outros, você questionar outros movimentos. Então, por 

exemplo, o movimento feminista ou homossexual. Sempre fui muito 

aberto e isso aí sempre foi bem tranquilo, sabe? Então, nos navios, por 

exemplo, eles sempre tentavam ter mulheres ali, sabe? Apesar de ser 

um ambiente bruto, selvagem e não sei o quê, eles sempre recrutavam 

mulheres. Na hora do trabalho, não tinha essa diferenciação "Ah você é 

homem e você é mulher". Não, aqui todos somos iguais. E tanto na 

questão também cultural. Não importa se o cara é da Índia, se ele é da 

África, se ele é dos EUA, da Inglaterra; não. Somos todos iguais. 

Então, na questão pessoal, assim, eu não tenho nada do que reclamar, 

mesmo. Era mais na parte operacional que às vezes, por falta de 

planejamento... 

 

 

Sobre laços sociais  

C - As coisas estão mudando toda hora. E você não tem uma base fixa. 

Então, é complicado para relacionamentos. Para ter namorada, fica 

difícil. Para ter amigos, entendeu? Você está sempre se mudando. Você 

está sempre circulando. 

 

 

C - Artificial, é bruto. E bruto, é ferro, é óleo, máquinas o tempo 

todo “tu-tu-tu-tu-tu-tu”. Para você respirar tem máquinas, para você 

andar.... Tudo é máquina. E, também, balança bastante. Então, as 

escadas são bastante íngremes, aquelas portas corta-fogo são 

superpesadas. Então, o seu corpo vai detonando. Não tem jeito. É um 

ambiente bastante difícil. Então, aí essa questão começou a pesar, tanto 

a parte física, como a parte emocional, de relacionamentos. E aí, eu vi 

que a carreira marítima não era o melhor caminho, não era o que eu 

queria fazer para o resto da vida.   

 

C - Sim. Sim. Mas aí também eu não quero pular... pular uma coisa 

antes da outra, sabe? Uma coisa primeiro da outra. Não adianta nada 

você não ter um trabalho fixo estável e aí ter um filho, entendeu? 

Ou então ficar com uma mulher que não tem nada a ver, o teu 

filho com a mulher que não tem nada a ver, aí a sua vida vira uma 

bagunça, não é? Então é um certo planejamento. Tudo bem, o tempo 

está voando, está passando muito rápido, está voando, entendeu? 

Tenho 36, já. 

 

C - Eu mesmo. Eu não sei. Quando eu achei que com 30 anos eu já 

ia ter uma vida mais estável, mais... né? Normal, entre aspas. 35? 

Falei “puta merda”, agora 36, daqui a pouco 37. 

 As crises 

 

Conflito entre planos pessoais e 

trabalho no ativismo 

 

Fala em planejamento, mas parecer 

ter consciência das suas escolhas, 

mesmo que de um ponto de vista de 

quem, no momento da entrevista, 

esteja revendo os planos. 

Abriu mão de ter ou ser?  

C - Mas, também, tinha o lado bastante difícil, também, que era essa 

questão da instabilidade. Uma hora você está trabalhando, outra hora 

você não está. E uma hora você está em um lugar quente, superquente. 

Outra hora, você está em um lugar super frio. Outra hora... entendeu? É 

muita [...] informação, é muita coisa acontecendo sempre. As coisas 

estão mudando toda hora. E você não tem uma base fixa. Então, é 

complicado para relacionamentos. Para ter namorada, fica difícil. Para 

ter amigos, entendeu? Você está sempre se mudando. Você está sempre 

circulando. 

 

C - Sem dúvida [...]. Se pudesse voltar atrás eu faria tudo de novo, 

sabe. Não me arrependo dessa trajetória, mas agora eu tenho que 

 As crises 

 

No segundo parágrafo fala bem 

dessa coisa de ter consciência, mas 

não se arrepender. É um 

entrevistado que estava, no 

momento da entrevista, retomando 

algumas atividades da vida 

produtiva tradicional, estudos e 

perspectivas e repensando ganhos. 

De toda forma, sobre a questão da 

crise, parece assumir e não olhar 
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correr atrás do que eu não consegui fazer na época, no caso uma 

carreira, um trabalho fixo, [me] especializar em alguma coisa. 

Então, por isso que eu voltei para o mestrado – entendeu? 
 

C - Foi depois de uns 6-7 anos dessa vida nômade [...] que eu falei, 

“não, pera aí, estou precisando ficar no mesmo lugar, no mínimo 

seis meses, no mínimo um ano. Preciso de uma casa, uma base – 

entendeu? – Por um ano, que seja” 

 

C - Mas relacionamento foi bem complicado. Eu tinha uma 

namorada que eu gostava bastante. Depois eu fui navegar a 

primeira vez, tudo bem. A segunda vez, foi complicado. A terceira 

vez, ela me largou. Não dá para ficar esperando ali a vida toda. 
 

C - Mas, a oportunidade era eu que ia para o navio. Ela, não. Ela tinha 

trabalho de escritório. Ela, também, trabalhava no ONGI X, mas era no 

escritório. 

 

C - P: E isso lhe incomoda? 

R: Não muito. Assim, quando eu vou para São Paulo, semana passada 

eu fui para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo e entro em 

contato com essa realidade, quando eu vejo os amigos com quem eu 

estudei, os amigos, não é? Estão super bem financeiramente, eu falo 

"Poxa, e eu como bolsista aqui vivendo, não é?". R$ 1.500, R$ 2.000 

por mês. Entendeu? A sorte que eu tenho é que eu moro sozinho. Não 

tenho filhos, não sou casado, então para mim é fácil viver com pouco. 

Mas o tempo passa rápido, não é? E o meu currículo está todo 

bagunçado, então, eu tenho experiências multivariadas... 

 

C - Principalmente, essa minha necessidade de ter mais estabilidade na 

vida, não é? E aí, ter uma base mesmo, não é? E, de preferência, num 

lugar que tivesse um pouco de qualidade de vida. Eu adoraria 

trabalhar no ONGI X Brasil aqui de novo, mas o escritório está em 

São Paulo. Eu não tenho interesse em morar em São Paulo. Já 

morei lá 25 anos e para mim deu. Então por isso que eu escolhi 

Florianópolis, estou aqui há três anos e não me arrependo nem um 

pouco de estar aqui. As oportunidades profissionais com certeza são 

bem menores do que em São Paulo ou Rio, mas eu coloquei um 

período para eu tentar alguma coisa que desse certo aqui, não é? Então 

esse período é até o final do mestrado e se eu conseguir alguma coisa 

boa aqui eu continuo aqui. Se não, eu revejo meus planos e vejo para 

onde eu vou. Mas a experiência no ONGI X foi incrível. Foi uma 

experiência muito boa. 
 

com remorso. Falou em outro 

momento “valeu a pena e faria tudo 

de novo”.  

 

“A terceira vez, ela me largou. ” 

 

Sem dúvida [...]. Se pudesse voltar 

atrás, eu faria tudo de novo, sabe. 

 

Mas, agora, eu tenho que correr 

atrás do que eu não consegui fazer 

na época. 

 

Quando parar?  Ser ativista – “É assim que 

sou” 

 

Eu serei um eterno ativista. Mas, 

tem diferentes graus. 

 

 

Sobre ser ativista:  

C- Já fui, agora eu estou mais nessa área de pesquisa, entendeu? O meu 

ativismo é mais em pesquisar, entender, compreender, para depois 

atuar nessa parte um pouco mais acadêmica ou então até intelectual, 

entendeu? Nos debates. Mas por isso que eu voltei a estudar, voltei ao 

mestrado. Mas durante muitos anos eu fui ativista nos navios, eu 

pilotava os botes e pintava faixas enfim, participei de várias atividades. 

Mas, hoje em dia, eu estou mais me dedicando a essa área acadêmica 

mesmo. 

 

C - Eu serei um eterno ativista, mas tem diferentes graus. A minha 

participação no ativismo hoje é muito menor do que já foi há um tempo 

atrás. Mas com certeza essa postura de querer fazer a coisa certa e de 

que as coisas... se você vê alguma coisa errada acontecendo... 
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C - Trabalhei muito tempo com essa parte de logística na parte mais 

operacional. Nos navios era bastante operacional. Eu era piloto dos 

botes então, marinheiro. Cuidava da manutenção do navio, um pouco 

mais operacional, logística e operacional. Hoje, eu já me vejo mais 

trabalhando mais na parte de pesquisa. O ativismo da campanha 

mesmo. Pesquisar campanha, de produzir material, artigos. 

 

C - Ah, eu acho que.... Eu acho que assim, depois que uma pessoa 

entra nessa questão ativista, ativista assim... Aí uma causa social, 

algum movimento social, eu acho que nunca mais ela sai, 

entendeu? Eu acho que só se for assim, por extrema necessidade, que 

nem, a pessoa teve um filho e não tem dinheiro para pagar as contas, 

então ela vai trabalhar em qualquer coisa que ela precisar para pagar as 

contas. Então ela deixa de lado às vezes esses princípios, sei lá, 

porque ela precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, tal, para dar 

comida para o filho. Mas eu acho que a essência, a raiz da pessoa 

que começou, que se envolveu algum dia com alguma causa, ela 

nunca... nunca vai desaparecer, entendeu? Então é... 

 

 

Questões específicas por entrevistado 

 

Fazer o bem para quem?  

 Por mim, por mim. Essa busca interior de... entender. Primeiro, 

entender melhor como a coisas funcionam e dar minha participação, 

minha colaboração para fazer, para que as coisas melhorem de alguma 

forma, não é? 

P: As coisas... 

R: Dedicar [...] minha energia para melhorar. Para criar coisas boas, 

entendeu? Não destruir. Não sei. Tem pessoas que gostam, têm o 

desafio de ir lá na bolsa e fazer o investidor ganhar o máximo de 

dinheiro possível, entendeu? (inint) [00:49:08] 

P: Então você estava mais como se descobrir e por pensar também num 

mundo melhor, na natureza, nas pessoas. 

R: Os dois. 

P: E qual, você, se fosse balancear? Assim, desculpa a pergunta; essa 

pergunta é idiota, mas, se fosse para balancear, você colocaria como 

isso na balança? 

R: É. Acho que tudo parte do indivíduo primeiro. O ser humano, 

ele age egoisticamente. Só age por interesses próprios. Então, 

mesmo que seja por um bem maior, é por um interesse dele, 

também, de viver num lugar melhor. Então acho que primeiro vem 

o indivíduo, não é? Depois vêm os... Parte do indivíduo, do 

interesse pessoal do indivíduo e para depois buscar esse algo 

maior, não é? Tem que partir do indivíduo. 

A graduação e trabalho A questão da formação muito 

pressente no discurso dele. Não sei 

se “disparei esse gatilho” no início 

e primeiros contatos da entrevista. 

Mas a todo momento parece ser 

esse momento em que ele se 

ancora. 

 

Seria a crise desse entrevistado? 

Especificamente desse 

entrevistado? Por que até agora, na 

C - Com vários cursos que você faz, vira capitão. Por uma época, eu 

tinha decidido que eu ia fazer isso. Mas aí, eu me apaixonei. Conheci 

essa minha namorada, me apaixonei. E aí, no mar, também, a vida no 

mar, também, é muito difícil, é bem difícil. Não é nada fácil, o navio, 

ele é todo de ferro. Então, é estranho porque, você está no meio da 

natureza, no mar, tudo. Mas, o navio em si, é extremamente insalubre. 
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terceira análise, as “crises” 

destacadas são diferentes. A a 

questão do permanecer no Brasil, B 

a questão do retornar e C a questão 

do retomar vida social (“por um 

ano pelo menos”) e afetiva (“ela me 

largou”). 

 

Sobre o entrevistador  

C - Eu fiquei impressionado com a sua empolgação de vir para cá, 

fazer um bate-volta para cá? Meu Deus... você não tem Skype e 

tudo? Mas aí é diferente pessoalmente, né? 

 

 

Análise geral do entrevistado 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Apareceu muito a palavra dinheiro. Verificar se há relações discursivas. 

Muitos apontamentos sobre qualificação e trabalho. Pode ser material para outras análises 

 

AMBIENTAÇÃO 

 

Falando da sua origem social de São Paulo e seu despertar para o ativismo ambiental e ao 

fundo da gravação, sons de pássaros, diferentes pássaros. 

 

PERFIL GERAL DO ENTREVISTADO 

 

 

 


