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RESUMO 

 

 

O estudo da dignidade está presente em várias áreas do conhecimento, como na Filosofia, 

Teologia, Direito, Medicina. Nas organizações, tem sido discutida principalmente nas 

relações entre empresas e empregados, mas novos estudos defendem a ampliação para as 

relações com os demais stakeholders, entre eles os clientes. As relações empresa-clientes são 

pautadas por estratégias de negócios das organizações e resistências dos clientes a estas 

estratégias, configurando relações de poder. O presente estudo traz a seguinte questão de 

pesquisa: como os discursos de dignidade se fazem presentes nas relações de poder entre 

clientes e empresa? A tese defendida é: em uma perspectiva foucaultiana, os discursos de 

dignidade estão subjacentes aos discursos de recusas a ser governado dos clientes, pela 

empresa, e os mesmos são aqui entendidos como exigências de direitos. Desenvolvida sob 

uma perspectiva foucaultiana de poder, alicerçada no paradigma crítico de pesquisa social, 

trata-se de uma pesquisa qualitativa que faz uso da análise do discurso. A seleção do corpus 

ocorreu em uma empresa de call center, situada em uma cidade do Estado de São Paulo. Com 

oito visitas à empresa, durante quatro meses, foram selecionadas 396 gravações de 

atendimento e realizadas 27 entrevistas com 18 atendentes e gestores. Os resultados sugerem 

que os discursos de dignidade dos clientes, subjacentes aos discursos de recusa a ser 

governado, se fazem presentes à medida que percebem o governo da empresa, além dos 

limites previamente acordados. São discursos de exigência de reconhecimentos de direitos 

negados pela empresa, bem como de direito a não sofrer os efeitos do governo em outras áreas 

da suas vidas e relações sociais. Uma das formas em que os efeitos são reduzidos diz respeito 

às tentativas de governo do cliente sobre a empresa.  Sugestões para pesquisas futuras e para a 

prática são apresentadas. 

 

Palavras-chave: Dignidade. Relações de Poder. Análise do Discurso Foucaultiana. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The study of dignity appears in several areas of human knowledge, as in philosophy, 

theology, law, medicine. In organizations, has been discussed mainly in relations between 

companies and employees, but new studies support the expansion for relations with other 

stakeholders, including customers. Company-customer relations are based on business 

strategies and the resistance of customers to these strategies, setting the power relation 

between them. The study brings the following research question: how are the discourses of 

dignity presented in the power relations between customers and company? The thesis 

defended is that in a foucauldian perspective, the discourses of dignity underlie the discourses 

of refusal to be governed from customers, understanding them as a demand for rights. 

Developed under foucaldian power perspective, grounded at the critical paradigm of social 

research, it is a qualitative research that makes use of discourse analysis. The selection of the 

corpus occurred at a call center company, located in a city in the state of São Paulo. With 

eight visits to the company during four months, 396 recordings of service were selected and 

27 interviews with 18 attendants and managers were made. The results suggest that the 

discourses of dignity of the clients, underlain by the discourses of refusal to be governed, 

appear when they realize the company’s government, besides the limits that were previously 

dealt. They are discourses demanding the recognition of rights denied by the company, as 

well as the rights of not suffering the effect of being governed in other areas of their lives and 

social relations. One of the ways in which the effects are reduced refers to the client trying to 

govern the company. Suggestions for future research and practice are presented.  

 

Keywords: Dignity. Power Relations. Foucaldian Discourse Analysis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nos modernos Estados constitucionais, principalmente após a Segunda Grande Guerra 

de 1945 e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a dignidade passa a fazer parte de 

pelo menos 37 textos constitucionais, e por uma influência kantiana, sendo vista como 

inerente a todos os seres humanos, inalienável, inviolável, através da qual é trazida para o 

âmbito da lei uma moralidade igualitária universal. Os direitos humanos oferecem um status 

de cidadãos aos sujeitos de direitos, por respeito à dignidade humana (BOSTROM, 2007, 

HABERMAS, 2010b). 

O tema da dignidade humana também tem sido discutido em áreas diversas do 

conhecimento, como na Filosofia, na Teologia, no Direito, na Medicina, e mais recentemente 

nos estudos relativos à organização (BAKER, 1961, MARGOLIS, 1997, SHULTZINER, 

2006, SARLET, 2007, JACOBSON, 2007). 

Nos estudos organizacionais os vários discursos sobre dignidade estão presentes, 

sendo esta estudada em grande parte nas relações entre empresas e empregados (HODSON, 

1996, HODSON; ROSCIGNO, 2004, HELOANI, 2005, JOHN, 1994), com autores como 

Teixeira (2008) apontando a importância de expandir os estudos de dignidade no âmbito 

organizacional para as relações com os demais stakeholders, diretos e indiretos, entre eles os 

clientes, o que nos remete à outros âmbitos de estudo. 

As relações entre empresas e consumidores são caracterizadas por estratégias de 

negócios e marketing das empresas, buscando garantir mercado, a conquista do consumidor e 

sua confiança (BARTELS, PELLICELLI, 1988, ANDERSON, 1987, DOWNLING; 

UNGLES, 1997). E do outro lado, indivíduos constituídos nas relações sociais como sujeitos 

consumidores, mas que podem resistir ao consumo ou ao que está proposto na relação de 

consumo (PEÑALOZA; PRICE, 1993, ROUX, 2007, SHANKAR; CHERRIER; 

CANNIFORD, 2006, IZBERK-BILGIN, 2010, FOURNIER, 1998). 

Considerando que as relações entre empresas e consumidores nem sempre são 

harmoniosas em razão da sua própria natureza e de interesses muitas vezes conflitantes, estas 

podem ser problematizadas em uma perspectiva foucaultiana, entendendo estas relações como 

relações de poder, onde estão presentes poder e resistência, governos e recusas a ser 

governado, não em uma polarização entre possuidores e não possuidores de poder, mas entre 

partes que detêm recursos desiguais, participando de relações nas quais poder e resistências 
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são faces da mesma moeda, em contraste permanente, irreconciliáveis, um “enfrentamento 

agonístico [que] pressupõe campos de lutas sempre abertos” (BRANCO,  2008, p. 207). 

Foucault (1995b) afirma que ao longo de 20 anos de estudos buscou retratar os 

diferentes modos pelos quais “os seres humanos tornam-se sujeitos” (FOUCAULT, 1995b, p. 

231), destacando sempre que onde existe poder, existe resistência (FOUCAULT, 1988), sendo 

que as resistências ao poder normalizador são melhor entendidas a partir da noção de 

governamentalidade, não mais uma resistência difusa, como “arte de governar”, sempre 

associada à questão “de como não ser governado”, como duas faces do governo dos homens 

(FONSECA, 2002, p. 263). 

Foucault designa a “recusa a ser governado por outrem” como uma “atitude crítica”, 

tematizada em 1978 em uma conferência para a Sociedade Francesa de Filosofia 

(FOUCAULT, 1990), na qual aborda pela primeira vez o texto de Kant sobre o 

Esclarecimento (Aufklärung), Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? 

(Aufklärung) (KANT, 2012). 

Sobre o texto de Kant (2012), afirma Fonseca (2002):  

Neste texto, Kant “opõe à Aufklärung um ‘estado de menoridade’ no qual a 

humanidade seria mantida, estado de menoridade que seria caracterizado pela 

incapacidade de o homem se servir de seu próprio entendimento sem a direção de 

um outro, e estado de menoridade cuja incapacidade de se servir do próprio 

entendimento seria definida em função das correlações entre um excesso de 

autoridade (que mantém o homem em sua menoridade) e uma falta de decisão e de 

coragem do próprio homem (em usar seu próprio entendimento) (FONSECA, 2002, 

p. 266). 

Foucault (1990), após definir o que entende por crítica, “arte de não ser governado 

assim e a esse preço” (FOUCAULT, 1990, p. 4), afirma que esta não está muito “longe em 

definitivo da definição que ele [Kant] dava da Aufklärung” (FOUCAULT, 1990, p. 5), 

“Esclarecimento (Aufklärung) é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de 

outro indivíduo” (KANT, 2012, p. 63).  

Para Gros (2010), falando da situação do curso O governo de si e dos outros, de 1983 

(FOUCAULT, 2010), Foucault se inscreve em uma herança crítica kantiana, que é o 

“provocar o presente a partir do diagnóstico do ‘que somos’” (GROS, 2010, p. 345). 

Sobre esta aproximação de Foucault com uma tradição crítica kantiana, Fonseca 

(2002) esclarece: 
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A atitude crítica, entendida como a expressão de uma vontade decisória de não ser 

governado, se aproxima daquilo que Kant pensava estar implicado no processo da 

Aufklärung: a vontade decisória de saída da menoridade, a vontade decisória, como 

atitude ao mesmo tempo individual e coletiva, de não se deixar conduzir por outrem 

(FONSECA, 2002, p. 267). 

Considerando que a dignidade em Kant está centrada na autonomia e no direito de 

autodeterminação de cada pessoa, inerentes aos seres racionais, os quais, devido a esta 

condição, devem recusar-se a viver em um estado de menoridade, governados desta ou 

daquela forma, mas servindo-se do próprio entendimento, realizam escolhas morais sobre o 

que consideram o melhor para as suas vidas, ainda que, respeitando as escolhas que os demais 

seres humanos fazem para si (KANT, 2008); considerando que Foucault defende a atitude 

crítica como “uma vontade decisória de não ser governado” (FONSECA, 2002, p. 267), 

propomos pensar a dignidade sob uma perspectiva foucaultiana, no sentido de que as 

recusas a ser governado são uma forma de expressar discursos de dignidade, ou melhor, 

que às recusas a ser governado estão subjacentes
1
 discursos de dignidade. 

 Na discussão sobre a dignidade, Habermas (2010b) avança em relação à Kant (2008), 

defendendo uma versão destranscendentalizada da “vontade livre” kantiana, afirmando que 

esta “não cai mais do céu como uma característica de seres inteligíveis” (HABERMAS, 

2010a, p. 48), mas está inserida em um contexto social de vulnerabilidade e dependência, no 

qual o respeito aos direitos humanos não acontece “sem os movimentos sociais e as lutas 

políticas; sem uma resistência corajosa à opressão e degradação” (HABERMAS, 2010b, p. 

476), implicando em lutas por reconhecimento de direitos e que os embates se dão no espaço 

das relações de poder. 

Diferentemente de Habermas que propõe uma metanarrativa de uma dignidade 

universal, base moral de uma utopia realista dos direitos humanos, propomos pensar a 

dignidade nas relações móveis e desiguais de poder (FOUCAULT, 1988), defendendo que os 

discursos de dignidade são discursos que exigem reconhecimentos de direitos, direitos 

não somente legais, mas todo e qualquer direito. 

O estudo teve como problema de pesquisa: como os discursos de dignidade se fazem 

presentes nas relações de poder entre clientes e empresa? 

Propôs-se no estudo abordar o tema da dignidade sob a perspectiva foucaultiana, nas 

relações entre uma empresa de call center e seus clientes. A empresa pertence ao segmento de 

                                                 
1
 Subjacente: “que não se manifesta claramente, ficando encoberto ou implícito” (INSTITUTO ANTÔNIO 

HOUAISS, 2009, p. 1779) 



12 

 

alimentação, comercializando refeições de restaurantes diferenciados de duas grandes cidades 

do Brasil, através do sistema de delivery. 

O estudo traz contribuições teóricas para as pesquisas de dignidade e de resistência do 

consumidor. De dignidade, trazendo um olhar crítico na perspectiva foucaultiana, defendendo 

que os discursos de dignidade estão subjacentes aos discursos de recusas aos governos, 

presentes nas relações de poder, perspectiva não identificada na literatura. Quanto aos estudos 

de resistências, contribui à luz do tema da governamentalidade para um aprofundamento da 

compreensão das resistências dos consumidores, apontando o que as resistências têm de 

difuso, mas também o que estas trazem de recusas individuais objetivas ao governo das 

empresas. 

A apresentação do trabalho, incluindo o referencial teórico, pesquisa de campo, 

análise e discussão dos resultados, além da introdução, está organizada da seguinte forma:  

Capítulo 1, esta introdução; Capítulo 2, Referencial Teórico, discussão da literatura 

sobre dignidade, seguida da literatura sobre relações de poder em Foucault e, por último, a 

defesa das recusas a ser governado como expressões de discursos de dignidade a eles 

subjacentes; Capítulo 3, problematização da relação empresa-clientes à luz das relações de 

poder em Foucault; Capítulo 4, Percurso Metodológico; Capítulo 5, Apresentação e 

discussão dos resultados; Capítulo 6, Considerações finais, seguido das Referências 

Bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico no qual se apoia esta pesquisa está dividido em quatro partes. A 

primeira trata do tema da dignidade humana sob três diferentes perspectivas: dignidade 

divina, dignidade humana-racional, dignidade social. A seguir, são analisados os trabalhos 

que abordam a dignidade nas organizações, refletindo sobre a possibilidade de aprofundar a 

compreensão do fenômeno no âmbito organizacional. 

Na terceira parte, o pensamento de Foucault, particularmente focando a genealogia do 

poder, governamentalidade e resistência. Na quarta e última parte do referencial teórico, faz-

se uma reflexão sobre dignidade considerando as ideias sobre relações de poder e resistência 

propostas por Foucault. 

 

2.1 DIGNIDADE: dádiva divina, humano-racional, social 

 

Discursos sobre dignidade estão presentes no dia a dia, quase como um sinônimo de 

respeito, orgulho, tenacidade, quando pessoas anônimas aparecem nos noticiários da televisão 

e do rádio, declarando que “são pobres, mas têm dignidade”; ou mesmo quando o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, referindo-se ao time de futebol Corinthians, do qual é 

torcedor, afirma que este "É um time de pobre, mas de dignidade" (HELDER JÚNIOR, 

2011), sugerindo que dignidade normalmente estaria relacionada com a posse de recursos, 

pelo time e pelos torcedores; ou um carnavalesco, que após a destruição do barracão da sua 

escola, com carros alegóricos e fantasias, dias antes do carnaval de 2011, com perda de quase 

tudo já preparado, defender que iriam desfilar com os recursos que ainda restavam, apesar de 

escassos: “A comunidade vai se mobilizar, fazer um mutirão para que a escola possa entrar na 

avenida no dia 7 com dignidade. Ainda não sabemos como, mas vamos conseguir” 

(ROUSSO, 2011). 

E detalhando a outro jornal, explica como seria desfilar sem os recursos que foram 

destruídos: 

O samba não foi queimado. A vontade da Grande Rio de ser campeã também não 

foi. Você, de Caxias, segure as lágrimas ou chore para extravasar, mas vamos 

desfilar. Vamos desfilar com roupa ou sem roupa. A minha intenção é fazer alguma 

fantasia para a comunidade, nem que seja uma pluma, nem que seja um biquíni com 

paetê (ABDALA, 2011) 
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Ao longo da história das sociedades, estas têm buscado identificar aquelas que são as 

características essenciais que distinguem o ser humano como um ser distinto, único, e nesta 

busca a dignidade tem assumido diferentes sentidos, em diferentes áreas, sejam estes 

filosóficos, éticos, jurídicos, teológicos e mesmo no senso do homem comum (BAKER, 1961; 

MARGOLIS, 1997; JACOBSON, 2007, SHULTZINER, 2006). 

Baker (1961), em seu estudo sobre a dignidade humana na Antiguidade Clássica, 

Idade Média e Renascimento, identifica na Antiguidade Grega um conceito de dignidade que 

tem como base a razão humana, a qual permite aos seres humanos entenderem uma ordem 

imutável presente no mundo. Nesta concepção, a razão permitiria ao homem não somente 

conhecer e compreender o mundo exterior a ele, como também permitiria uma integração 

harmoniosa de toda a complexidade humana, como os seus desejos, escolhas, sensações. Mas 

segundo Jacobson (2007) e Leal (2007), esta dignidade não era considerada uma característica 

humana plena, um valor absoluto ou sagrado, pois no contexto de uma sociedade fortemente 

estratificada, com homens livres e escravos, filósofos e lavradores, somente uma pequena 

parte faria uso da razão e da linguagem, sendo a dignidade atribuída a determinados grupos e 

indivíduos, dependendo do lugar que ocupavam. 

Margolis (1997) busca as raízes da dignidade humana através de uma síntese histórica, 

começando com a Antiguidade, passando pela Idade Média com a influência do Cristianismo, 

com uma visão da dignidade tendo como base a imagem de Deus no homem; o movimento do 

Renascimento como uma transição entre uma visão da dignidade humana baseada na imagem 

de Deus e uma dignidade humana em uma perspectiva humanista, uma busca de síntese entre 

fé e razão; o movimento da Reforma como um retorno ao pensamento de Agostinho (354-

430) apresentou uma maior complexidade na integração entre fé e razão, pois, ainda que 

explicitada pelo esforço humano, a dignidade foi vista como uma dádiva de Deus, não 

podendo ser adquirida. 

Apesar da influência e predominância da Igreja Católica no período da Idade Média, 

nas diversas áreas da sociedade, com a teologia do pecado do homem no Jardim do Éden, sua 

depravação e dependência do favor de Deus, implicando em uma dignidade como dádiva de 

Deus (BAKER, 1961), ainda assim a participação dos indivíduos em determinados grupos era 

uma garantia de direitos sociais diferenciados, de tal forma que a dignidade do indivíduo 

advinha da sua ligação com o grupo, como no caso dos nobres, cavaleiros e o clero 

(GOSDAL, 2007), convivendo concepções diferentes de dignidade em uma mesma sociedade. 
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Enquanto o Renascimento representou uma transição entre uma perspectiva divina da 

dignidade e uma perspectiva humana, no período do Iluminismo surge uma concepção de 

dignidade, tendo como base uma inerente racionalidade humana, como princípio a autonomia 

fundada no poder de escolha, escolhas não mais restritas às leis divinas, mas a partir da razão 

e da vontade. Esta concepção de dignidade humana implica em um respeito devido a todos os 

seres humanos, e serve de base para o que conhecemos ainda hoje, no mundo ocidental de 

uma forma geral, como dignidade humana, influenciando fortemente as leis dos direitos 

humanos, presentes nas constituições de vários países (MARGOLIS, 1997; GOSDAL, 2007). 

De certa forma, falamos aqui da dignidade na perspectiva do mundo ocidental, mas 

quanto ao oriente, encontramos autores, tais como Zhang (2000), Koehn e Leung (2008) e Lo 

(2009), que comparam a abordagem ocidental com a oriental, apontando as diferenças 

existentes entre elas, e destacando que enquanto no ocidente a dignidade é vista como um 

valor pessoal, inerente a todo ser humano, como ser criado por Deus ou como ser humano- 

racional, no oriente a dignidade é normalmente vista como um valor que se adquire através de 

comportamentos adequados nas relações sociais, implicando em várias outras diferenciações. 

Mesmo no ocidente encontramos autores, tais como Jacobson (2007, 2009) e Sarlet 

(2007), que falarão de uma dignidade que é construída nas relações sociais. Assim, Sarlet 

(2007) faz uma distinção entre “dignidade humana”, inerente a todos os homens, e uma 

“dignidade da pessoa humana” que é construída nos variados contextos sociais. Jacobson 

(2007, 2009), após um breve resumo da história da dignidade, com base em variados autores, 

afirma que dois conceitos de dignidade se destacam: um que seria a própria dignidade 

humana, advinda de uma relação com Deus ou da condição do homem como ser racional, em 

uma perspectiva kantiana, e um segundo, designado por dignidade social, que diferentemente 

da dignidade humana, é “contingencial, comparativa e contextual [...] experimentada, 

outorgada ou obtida nas interações sociais” (JACOBSON, 2007, p. 294). 

Analisando essas concepções de dignidade podemos perceber o conceito de dignidade 

humana em três perspectivas: 

a) Dignidade divina: caracterizada como uma dádiva divina, com uma origem divina, 

como no Cristianismo, ou uma origem nos céus, transcendental, como no 

Confucionismo, inerente ao ser humano. 

b) Dignidade humano-racional: caracterizada por ter uma origem na condição 

racional do ser humano, tendo como base a liberdade e a razão, que o capacitam a 

tomar decisões morais. 
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c) Dignidade social: caracterizada por ser construída nas relações sociais e 

socialmente adquirida. 

Estas perspectivas de dignidade, se é que podemos assim designá-las, não deixam de 

ser uma representação didática, pois não existem necessariamente como tipos puros, isolados, 

mas estão inseridos em múltiplos discursos sobre a dignidade humana, os quais sobrevivem 

nos contextos sociais e históricos. 

 

2.1.1 Dignidade divina 

 

Na cultura ocidental, principalmente para o Cristianismo e o Judaísmo, a dignidade 

humana tem uma fonte divina, compreendida à luz Bíblia – no caso do Judaísmo a Torah (A 

lei), os Profetas e Outros Escritos, sem inclusão dos livros do Novo Testamento –, sendo 

entendida como uma qualidade possuída pela humanidade em função de sua relação única 

com Deus, constituída de seres criados à sua imagem e feitos superiores às demais criaturas 

(BAKER, 1961; MARGOLIS,1997; JACOBSON, 2007; SHULTZINER, 2006). 

A narrativa bíblica da criação do homem e do mundo apresenta um homem livre e 

exaltado por ter sido criado à imagem de Deus, que mantém uma relação direta com o seu 

criador, colocado como governante sobre toda a criação, e de uma forma especial sobre o 

Jardim do Éden. Em Gênesis 1.26 (BÍBLIA, 1981, p. 34), encontramos a narrativa da criação 

deste homem e a sua distinção em relação ao restante da criação: 

Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles 

dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as 

feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra”. 

No versículo 28, do mesmo capítulo primeiro, Deus abençoa o homem e a mulher, 

dando-lhes poderes sobre os demais seres: “[...] enchei a terra e submetei-a; dominai sobre os 

peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra” (BÍBLIA, 1981, 

p. 34). 

Ainda que vários autores identifiquem esta origem comum de todos os homens, e desta 

advindo o sentido de sua dignidade, Shultziner (2006) defende que o termo “dignidade 

humana” (Kvod Ha’adam) não é encontrado na Bíblia, mas sim o termo kavod se faz presente, 

com diferentes sentidos, dignidade, honra, glória e respeito, mas com  frequência aplicado ao 

próprio Deus de Israel, Kvod Ellohim, Kvod Ell, Kvod Yehuva, Kvod Shemo, Kvod Ellohei 

Israel e Ell Hakavod. 
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A imagem de Deus (Tzelem Elohim), trazendo dignidade para o homem, não é algo 

que os homens optam por ter, ou têm por mérito, mas como dádiva, e mesmo após a morte, 

deve ser preservada. O texto de Deuteronômio 21.23 (BÍBLIA, 1981, p. 208) trata dos 

culpados de crimes de morte e sua pena, e apresenta que morto o condenado e suspenso em 

uma árvore, seu cadáver não poderia permanecer na árvore à noite, mas sepultado no mesmo 

dia, “pois o que for suspenso é um maldito de Deus”, uma afronta a Deus, pois Deus colocou 

no ser humano “um núcleo sagrado de valor, e exigiu a proteção da dignidade humana em nós 

e nos outros, e prejudicar esta dignidade é uma ofensa direta a Deus” (SHULTZINER, 2006, 

p. 667). 

Diferentes concepções de dignidade são encontradas no Cristianismo, dependendo do 

período histórico estudado. Agostinho (354-430), um dos pais da Igreja Cristã, cujo 

pensamento mais tarde influenciou a Reforma Protestante do século XVI, destacou em seus 

ensinos a fraqueza do homem e a onipotência de Deus, mas apesar da fraqueza e pecado do 

homem este continuaria tendo dignidade, pois esta seria um favor de Deus e o homem 

continuaria sendo distinto dos demais animais, apesar do seu estado (BAKER, 1961, 

MARGOLIS, 1997). 

Na teologia católica, a imagem natural de Deus no homem se manifesta nos dons 

naturais concedidos a este, tais como “a espiritualidade da alma, a liberdade da vontade e a 

imortalidade do corpo” (BERKHOF, 1979, p. 245), e para Tomás de Aquino (1225-1274), um 

dos pais da Igreja Católica, o homem como ser racional pode conhecer a Deus, residindo nisto 

a sua dignidade, mas ao afastar-se de Deus e tornar-se um delinquente, por exemplo, rebaixa-

se ao estado dos animais, dos quais se distinguia, decaindo da sua dignidade (SARLET, 2007; 

FERREIRA, 2008). 

Na Reforma Protestante do século XVI, ocorreu de certa forma um retorno à teologia 

de Agostinho (354-430), com ênfase no individualismo, tanto em uma fé mais mística 

defendida por Lutero, quanto em uma fé mais racional, defendida por Calvino, com uma 

proposta de integração de uma liberação ritualística e econômica com um rigor teológico, 

enfatizando o pecado original, predestinação e eleição (BAKER, 1961).  

A síntese que Calvino faz da fé cristã e do caminhar no mundo destaca a promoção da 

justiça social e a busca por paz no convívio humano: 

Ora, este reino espiritual começa justamente aqui na terra em nós uma certa 

prelibação do reino celeste, e de certo modo auspicia nesta vida mortal e passageira 

a bem-aventurança imortal e incorruptível. Mas o objetivo do governo temporal é 
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manter e conservar o culto divino externo, a doutrina e religião em sua pureza, o 

estado da Igreja em sua integridade, levar-nos a viver com toda justiça, segundo o 

exige a convivência dos homens durante todo o tempo que vivermos entre eles, 

instruir-nos numa justiça social, fomentar a harmonia mutua, manter e conservar a 

paz e tranquilidade comuns, coisas essas que reconheço serem supérfluas, se o reino 

de Deus, como ora se acha entre nós, extingue a presente vida (CALVINO, 1985, p. 

452). 

Para Weber (2004), aquilo que foi esboçado por Lutero, “a derivação da divisão do 

trabalho em profissões a partir do ‘amor ao próximo’”, tornou-se no calvinismo uma parte 

característica de seu sistema ético, de tal forma que “o trabalho social do calvinista no mundo 

é exclusivamente trabalho in majorem Dei gloriam, para aumentar a glória de Deus” 

(WEBER, 2004, p. 99). 

De fato, é um elemento novo que o movimento da Reforma traz na discussão sobre 

dignidade, pois ainda que o homem nada possa fazer para a sua salvação ou perdição, ainda 

que ninguém possa ajudá-lo, nenhum pregador, nenhum sacramento, nenhuma igreja, 

trazendo “um sentimento de inaudita solidão interior do indivíduo” (WEBER, 2004, p. 95), 

este homem é chamado a servir a Deus no mundo com os seus dons e conhecimentos, o que 

levou Baker (1961) a afirmar que a teologia protestante permitiu o surgimento de uma nova 

dignidade baseada na exploração econômica do ambiente no qual o homem está.    

O Renascimento que começa no fim do século XIV e vai até o século XVI, como 

movimento artístico, literário e filosófico, é empregado para designar uma renovação moral, 

intelectual e política, em consequência de um retorno aos valores da civilização greco-

romana, trouxe uma tensão nova para a compreensão da dignidade, pois representou o desafio 

de integrar uma visão otimista a respeito do homem com uma visão de um Deus onipotente 

herdada da Idade Média. Nesta perspectiva, o homem, ainda que caído, é dotado de uma razão 

concedida por Deus, podendo conhecê-lo e fazer escolhas morais pessoais, escolhas estas que 

o levarão a ser um indivíduo bom ou mau, ao mesmo tempo em que como ser criado por 

Deus, tem uma dignidade própria: é uma dignidade inerente ao ser humano, mas também 

advinda daquilo que a sua ação produz (BAKER, 1961; MARGOLIS, 1997; JACOBSON 

2007). 

Mirandola (1988, p. 5), um autor citado como representativo deste período e que viveu 

entre 1463-1494, ao tratar da dignidade do homem afirma que Deus, como supremo Arquiteto 

e Pai, ao terminar a sua obra da criação desejou que “existisse alguém capaz de compreender 

o sentido de tão grande obra, que amasse sua beleza e lhe contemplasse a grandiosidade” e 

assim tomando o homem, o colocou no centro do universo, falando-lhe: 



19 

 

A ti, ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto 

peculiar, nem um múnus singular precisamente para que o lugar, a imagem e as 

tarefas que reclamas para ti, tudo isso tenhas e realizes, mas pelo mérito tua vontade 

e livre consentimento. As outras criaturas já foram prefixadas em sua constituição 

pelas leis por nós estatuídas. Tu, porém, não estás coarctado por amarra nenhuma. 

Antes, pela decisão do arbítrio, em cujas mãos te depositei, hás de predeterminar a 

tua complexão pessoal. Eu te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes 

inspecionar, daí, de todos os lados, da maneira mais cômoda, tudo que existe. 

Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim, tu, 

por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo tua 

preferência e, por conseguinte, para tua glória, possas retratar a forma que gostarias 

de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres baixos e embrutecidos; poderás, ao 

invés, por livre escolha de tua alma, subir aos patamares superiores que são divinos 

(MIRANDOLA, 1988, p. 6, grifo nosso).     

O Renascimento representou um importante momento de transição, com o 

enfraquecimento da Igreja Católica como força política, o fortalecimento dos novos Estados 

nacionais, o surgimento do movimento da Reforma Protestante, e uma nova valorização do 

ser humano, reconhecendo-o em sua totalidade, corpo e alma, reconhecendo-o como parte da 

história e distinto ao mesmo tempo do seu passado e reconhecendo-o como homem natural, 

participante da natureza. 

Ainda que existam períodos históricos caracterizados por determinados discursos 

sobre a dignidade humana, os quais sobrepujam os demais discursos, os múltiplos discursos 

acabam convivendo ao longo do tempo, com a possibilidade de enfraquecimento de alguns e 

surgimento de novos discursos, até que alguns destes novos possam asumir uma 

predominância sobre os demais. 

      

2.1.2 Dignidade humano-racional 

 

No Iluminismo, encontramos a visão de uma dignidade inerente ao homem por sua 

condição de ser racional, com capacidade de fazer escolhas morais, não dependente de 

qualquer elemento externo. Uma dignidade alicerçada no pensamento de Kant, tendo como 

exigência o imperativo categórico: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua 

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 

simplesmente como um meio” (KANT, 2008, p. 73). 

O Iluminismo moderno é comumente entendido como começando no século XVII e 

prosseguindo pelo século XVIII, e traz consigo uma crítica radical à tradição, a qual manteria 

vivas as crenças e preconceitos. Três seriam os pilares do Iluminismo:  

1º extensão da crítica a toda e qualquer crença e conhecimento, sem exceção; 



20 

 

2º realização de um conhecimento que, por estar aberto à crítica, inclua e organize os 

instrumentos para a sua própria correção; 

3º uso efetivo, em todos os campos, do conhecimento assim atingido, com o fim de 

melhorar a vida pessoal e social dos homens (ABBAGNANO, 2007, p. 618). 

Foucault, em seu texto O que são as luzes? (FOUCAULT, 2008b), de 1984, 

analisando o texto de Kant, de 1783, Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? 

(Aufklärung) (KANT, 2012)
2
, diz que a filosofia de uma forma geral tem diante de si a 

interrogação: “qual é então esse acontecimento que se chama Aufklärung e que determinou, 

pelo menos em parte, o que somos, pensamos e fazemos hoje?” (FOUCAULT, 2008b, p. 

335). 

A compreensão que Foucault apresenta do Iluminismo, em conexão com o texto de 

Kant, é que acima de tudo o Iluminismo representa uma atitude crítica, “uma via filosófica em 

que a crítica do que somos é simultaneamente análise histórica dos limites que nos são 

colocados e prova de sua ultrapassagem possível”, e assim indaga se “não podemos entender a 

modernidade mais como uma atitude do que como um período da história” (FOUCAULT, 

2008b, p. 351, 341). 

Para Kant (2012, p. 63), o Esclarecimento (Aufklärung) representou “a saída do 

homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se 

servir do entendimento sem a orientação de outrem”. Nesta perspectiva, combinando 

liberdade e razão, ser moderno é ser autônomo, e os homens não devem apontar qualquer 

instância exterior por sua dependência, sendo a resignação originada tão somente na própria 

covardia, na preguiça, na falta de coragem e de decisão (ASSMANN; NUNES, 2007; 

ZHANG, 2000).  

Segundo Kant, a dignidade é comum a todos os seres humanos, independe da posição 

em uma hierarquia social e baseia-se na capacidade pessoal para legislar uma lei moral, 

                                                 
2
  “É impossível fazer uma tradução exata do termo filosófico alemão Aufklärung, tal a multiplicidade de 

sentidos congregados nesta noção. Certamente várias tentativas foram feitas, nos diversos idiomas neolatinos 

propondo-se versões tais como ‘iluminismo’, ‘ilustração’, ‘ilustração’, ‘filosofia das luzes’, ‘época das luzes’, etc. 

Nenhuma delas oferece equivalência satisfatória, razão pela qual alguns comentaristas preferem referir-se à 

Aufklärung pura e simplesmente, sem se preocuparem em traduzir o vocábulo. Diversos motivos nos levam a 

julgar que, sem ser perfeita, a transcrição pela palavra ‘esclarecimento’ talvez seja de todas a melhor, 

principalmente porque acentua o aspecto essencial da Aufklärung, o de ser um processo e não uma condição 

ou uma corrente filosófica ou literária, que a razão humana efetua por si mesma para sair do estado que Kant 

chama ‘menoridade’, a submissão do pensamento individual ou de um povo um poder tutelar alheio” 

(FERNANDES, 2012, p. 63). 
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através da razão (MARGOLIS, 1997).  Kant (2008) faz uma diferenciação entre preço e 

dignidade ao afirmar que 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 

um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa equivalente; mas quando 

uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto não permite equivalente, então tem 

ela dignidade (KANT, 2008, p. 81); 

Para o autor, o ser humano tem um valor intrínseco, denominado dignidade, pelo fato 

de ser um humano e ter uma inerente racionalidade que lhe permite controlar-se com base em 

uma lei moral, valor este que exige um tratamento de respeito pelo outro. Esta concepção 

kantiana iluminista irá moldar a compreensão moderna de dignidade, dando base para as 

abordagens jurídicas no mundo ocidental (MARGOLIS, 1997; BOSTROM, 2007; 

CAROZZA, 2008; MCCRUDDEN, 2008). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pós-guerra, acolheu “a 

dignidade humana como um valor a iluminar o universo de direitos” (PIOVESAN, 2005, p. 

46), como uma resposta às atrocidades de um Estado nazista que concebeu o genocídio como 

um projeto político e industrial (ZHANG, 2000). 

Nesta nova configuração jurídica, “a primazia da pessoa, fundada na dignidade 

humana, é uma resposta à aguda crise sofrida pelo positivismo jurídico”, pois as maiores 

atrocidades e barbáries foram cometidas dentro de um quadro de legalidade e este 

“ordenamento jurídico indiferente a valores éticos, captados pela ótica meramente formal” já 

não atendia às necessidades de proteção do ser humano (PIOVESAN, 2005, p. 47).  

No preâmbulo e no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU 

(1948), encontramos: 

“que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz no mundo; [e] todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 1948, grifo nosso) 

Em uma concepção jurídico-normativa, Sarlet (2007) fala da dignidade como um 

conceito em permanente desenvolvimento e construção, e em um sentido histórico-cultural, 

como fruto do trabalho de várias gerações, podendo-se fazer uma distinção entre a 

“’dignidade humana’, reconhecida a todos os seres humanos, independentemente de sua 

condição pessoal, concreta, [e a] ‘dignidade da pessoa humana’, concretamente considerada, 

no contexto de seu desenvolvimento social e moral” (SARLET, 2007, p. 374). 
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Apesar da força e relevância do pensamento kantiano, confundindo-se com o próprio 

movimento do Iluminismo, a concepção de uma dignidade inerente ao ser humano racional, 

com autonomia de vontade e existindo como um fim em si mesmo, não era a única existente 

neste período, pois posições contrárias como as de Edmund Burke (1729-1797), grande crítico 

da Revolução Francesa, defendendo uma dignidade própria dos nobres, reis, bispos e líderes 

religiosos, com base na posição social, também estavam presentes (MARGOLIS, 1997), 

atestando a ideia de simultaneidade de discursos diferentes.  

 

2.1.3 Dignidade social 

 

Ainda que Margolis (1997) fale da tensão entre uma dignidade humana inerente ao ser 

humano e uma dignidade social, ambas presentes no período do Iluminismo, na Antiguidade 

Romana, o sentido da palavra dignitas estava associado “ao prestígio e os estadistas e 

detentores de cargos que serviam a República” (HABERMAS, 2010b, p. 473). 

Mas este não é o único significado, pois no Judaísmo o tema da dignidade é abordado 

em uma perspectiva que reconhece ser esta inerente ao ser humano, como dádiva divina, mas 

também em uma dimensão social e coletiva. Para a lei judaica (Halakhah), abrangendo um 

conjunto de regras e práticas, a dignidade humana se distancia de uma concepção moderna, 

caracterizada pela autonomia e liberdade do indivíduo, em oposição a um conjunto de regras 

impostas pela comunidade, pelo Estado ou por Deus (SHULTZINER, 2006). 

Além da dignidade humana, fala-se no Judaísmo de uma “dignidade do povo”, que 

precede a autonomia e a liberdade pessoal. Mesmo a proteção da dignidade humana se faz no 

contexto social, no contexto de uma comunidade, e não para um indivíduo autônomo e livre 

em sua vontade. Na tensão ou no confronto entre a liberdade e autonomia pessoal e a 

dignidade da comunidade, prevalece a dignidade da comunidade, e o argumento é que a 

“dignidade humana” ou “dignidade das pessoas” (Kvod Habriyot) está no plural e não no 

singular, implicando que o indivíduo é parte de um coletivo: “a dignidade do indivíduo é 

também a dignidade de muitos, assim como a humilhação do indivíduo, é a humilhação da 

raça humana”. Na relação com Deus, a dignidade humana tem os seus limites, pois a 

autonomia e liberdade individuais não gozam de uma proteção especial, e sua garantia 

depende do alinhamento com os mandamentos de Deus (SHULTZINER, 2006, p. 670). 

Já, na cultura oriental, pela perspectiva do Confucionismo, a dignidade humana é uma 

dádiva dos céus (dignitas interna), têm um valor que deve ser reconhecido por todos os seres 
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humanos, mas exige do homem uma autodeterminação, que independe das circunstâncias 

externas, para vivenciar uma prática coerente com este valor interno, destacando-o dos demais 

homens, com uma “dignidade diferenciada”, de tal forma que “pela natureza os homens são 

quase iguais, mas pela prática se afastam” (LO, 2009, p. 171). 

Nesta perspectiva, e para os confucionistas clássicos, santos e nobres, contrastando 

com as pessoas comuns, não somente têm o conhecimento desta dignidade pertencente a 

todos (dignitas interna), mas colocam em prática este conhecimento, revelando uma 

“dignidade diferenciada”. O filósofo Mencius (370-289 A.C.), intérprete de Confúcio, dividiu 

a “dignidade diferenciada” em duas categorias: uma “honra celestial” e uma “honra humana”. 

A “honra celestial” é composta pela benevolência, justiça, lealdade e fidelidade, e a “honra 

humana” se faz presente em indivíduos que são príncipes, ministros ou conselheiros. Todos 

desejam a honra, mas a “honra humana” é importante, real, se exercida com humanidade (LO, 

2009, p. 172). 

Como no Judaísmo, também no Confucionismo a nação, como o conjunto de todas as 

pessoas, tem precedência sobre os indivíduos, pois, conforme citação de Mencius, “os céus 

vêm conforme a minha nação vê; os céus ouvem conforme minha nação ouve”; com a nação 

tendo precedência sobre os governantes e o próprio Estado, pois “os céus revelam a sua 

vontade nas expectativas da nação”, implicando que governos e governantes devem respeitar 

a dignidade humana, expressa na vida da nação, garantindo assim a sua legitimidade como 

governante (LO, 2009, p. 172). 

A diferença entre estas duas honras, “honra dos céus” e “honra humana”, é importante 

para o Confucionismo, pois, como em todas as sociedades existem diferentes títulos, com 

diferentes honras, os detentores destes títulos devem se comportar de acordo com as 

exigências do título, para serem merecedores da honra, que representa uma dignidade. O bem-

estar da sociedade dependeria de cada indivíduo observar o título que possui e as 

responsabilidades a ele atreladas, a honra seria devida, no caso de serem atendidas as 

responsabilidades do título. A conclusão é que a “dignidade humana”, de forma diferente da 

“dignidade inata”, pertencente a todos os seres humanos, depende do agir moral de cada um, 

segundo as suas responsabilidades (LO, 2009). 

Outros autores explicam que nas culturas influenciadas pelos ensinamentos de 

Confúcio e com ênfase nos valores comunitários, como a chinesa e a japonesa, o sentido de 

dignidade é construído como um valor adquirido por um comportamento adequado nas 
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relações, envolvendo favores e obrigações mútuas, valores de harmonia e lealdade ao grupo, 

entre outros (KOEHN, LEUNG, 2008, ZHANG, 2000). 

Nestas sociedades, as relações sociais reproduzem relações aprendidas na família na 

primeira infância, nas quais o tornar-se pessoa assume um sentido equivalente ao ter-se 

dignidade, e o que existe de inato no indivíduo é a possibilidade de tornar-se civilizado. 

Diferentemente da cultura ocidental, onde a hierarquia pode ser um entrave para o exercício 

da dignidade, na cultura oriental a hierarquia compõe as relações sociais, e deve ser 

respeitada, para a construção da dignidade (KOEHN; LEUNG, 2008). 

Segundo estes autores, o conceito de dignidade na cultura oriental, orientada pelos 

ensinamentos de Confúcio, apresenta sete características principais (KOEHN; LEUNG, 

2008): 

a) Dignidade adquirida: na cultura oriental governada por relações éticas, a 

dignidade é um valor que se adquire pelo comportamento apropriado nas relações, 

através de um aprendizado que começa na família e permeia os demais 

relacionamentos sociais. A reciprocidade deste contexto é extremamente 

importante, de tal forma que se alguém deseja posição e status, deve ajudar outros 

a atingi-lo também.  

b) Dignidade da relação: a dignidade como inerente às relações implica que todos os 

indivíduos, professores, estudantes, namorados, pais, crianças, devem demonstrar 

cuidado para com as pessoas, em suas relações específicas.   Na filosofia de 

Confúcio, a perfeição é uma busca e esta será manifestada no trato com os outros. 

c) Dignidade na metáfora dos laços familiares: segundo os princípios do 

confucionismo, existem poucas normas explícitas governando as relações entre o 

indivíduo e a sociedade e estas relações devem estar alicerçadas no modelo das 

relações de parentesco e as virtudes a elas associadas. Crianças são socializadas 

para aceitar papéis nas relações e interiorizar valores e comportamentos para 

aceitar e respeitar as autoridades, ser obediente, conformar-se aos comportamentos 

esperados, demonstrar moderação e trabalhar para manter a harmonia no lar, assim 

como um executivo deve demonstrar respeito e obediência, como as crianças 

fazem com os mais velhos, e ao mesmo tempo oferecer cuidado e proteção, como 

o pai oferece aos filhos.  

d) Dignidade condicional: o respeito à vida é condicional, pois a dignidade não é 

inerente ao ser humano e está ligado a fatores que dão status social, tais como a 

história familiar, ocupação profissional e posição social. O filho de um magnata 

terá um lugar de dignidade na sociedade por causa da influência da sua família e 

nunca uma prostituta poderá adquirir dignidade por causa do seu trabalho, visto 

como um trabalho degradante pela sociedade. 

e) Dignidade alienável: a dignidade é duramente adquirida, devendo os indivíduos 

controlarem as paixões, apetites e prazeres, harmonizando o comportamento com 

as expectativas do sistema social, e aqueles que falharem poderão perder a 

dignidade.  
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f) Dignidade afetada pela vergonha: No contexto oriental, além da possibilidade de 

perda da dignidade, prevalece o sentimento de vergonha por ser visto pelos outros 

em suas falhas, a vergonha de não atender as expectativas do seu grupo. 

g) Dignidade tem aspectos internos: a dignidade tem atributos internos, como 

humanidade e conhecimento, mas ligados a uma ação externa, como justiça. Um 

simples trabalhador, com status social baixo, pode obter dignidade através de uma 

disciplina interior, sendo reconhecido por suas ações humanitárias e obtendo 

confiança em suas relações próximas. 

h) Dignidade material: roupas, carros, restaurantes são sinais de riqueza e poder, 

afetando a dignidade vista ou reconhecida pelos demais, podendo variar de grupo 

para grupo os sinais exteriores de um valor. O uso de joias familiares traz 

dignidade para a noiva perante os familiares do noivo, mas somente o bem não 

garante uma dignidade que é vista pelos outros, pois uma mulher rica que abusa de 

sua empregada pode ter a sua dignidade afetada, por não ter mostrado compaixão.  

 

Deve-se observar que características associadas por Koehn e Leung (2008) com a 

cultura oriental também estão presentes na cultura ocidental, onde sinais de riqueza de um 

indivíduo favorecem um maior reconhecimento social ou o exercício de determinados 

serviços considerados “sujos”, inferiores, afetam a valorização social da pessoa que o exerce, 

ainda que estas diferenciações ocorram em uma sociedade influenciada por uma perspectiva 

cristã ou kantiana (CHIAPPETTA-SWANSON, 2005). 

Contrapondo-se à perspectiva kantiana da dignidade humana, Jacobson (2007, 2009) 

reconhece os vários sentidos da dignidade ao longo da história, vendo-os como complexos e 

ambíguos – como um fenômeno objetivo e subjetivo; público e privado; hierárquico e 

democrático; estático e dinâmico; descritivo e prescritivo – e discute o conceito de dignidade 

enquanto conceito de dignidade humana e conceito de dignidade social, esta construída na 

relação social. 

A dignidade humana seria “um valor inerente e inalienável, pertencente a todo 

humano, simplesmente pela virtude de ser humano, possuído por espécies, coletivos (grupos 

ou pessoas) e indivíduos; não podendo ser mensurada, pesada ou destruída; não sendo 

contingencial, condicional, contextual ou comparativa”, conceito que tem a sua raiz em uma 

tradição kantiana (JACOBSON, 2007, p. 294). 

A dignidade social tem como fundamento a dignidade humana, mas contrasta com 

ela, por ser “contingencial, comparativa e contextual”, composta por dois aspectos que se 

entrelaçam: dignidade do self e dignidade na relação (JACOBSON, 2007, p. 294). 

A dignidade do self, também chamada de dignidade da identidade, implica no 

autorrespeito e na autoconfiança do indivíduo, fazendo-o uma pessoa íntegra e autônoma. 
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Ainda que possuída pelo indivíduo, ela é construída através da interação com o outro, 

emergindo no contexto social, e suas características dependem de uma sociedade ou 

comunidade em particular, e está inserida no tempo e no espaço (JACOBSON, 2007; 

RAWLS, 2008). 

A dignidade na relação refere-se às “formas pelas quais respeito e valor são 

transmitidos através de comportamentos individuais e coletivos”, as quais se localizam no 

tempo e espaço, envolvendo também o sentido histórico da dignidade como um status social 

(MARGOLIS, 1997; JACOBSON, 2009, p. 3). 

Diferentemente da dignidade humana, 

A dignidade social pode ser perdida, obtida, ameaçada, violada ou promovida. 

Indivíduos ou grupos podem achar que a dignidade é atribuída a eles em alguns 

ambientes, mas não em outros. Pode ser concedida como uma recompensa – ou 

retida como punição – para determinados comportamentos, servindo como regulador 

da conduta social e mantendo estruturas sociais (JACOBSON, 2007, p. 295). 

Para Jacobson (2009), as interações humanas representam encontros de dignidade, nos 

quais a dignidade ganha relevância através da sua violação ou promoção, envolvendo 

indivíduos ou grupos. Os encontros ocorrem em determinados contextos, os quais fazem parte 

de uma ordem social, relacionados a determinadas condições: a posição dos atores sociais, 

características da relação entre atores, características dos contextos. 

Nos encontros sociais a dignidade pode sofrer violações, e estas tendem a ocorrer 

quando um dos atores está em posição de vulnerabilidade e o outro ator em posição de 

aversão, com um agir preconceituoso, arrogante, hostil, impaciente. A posição dos atores em 

condições desiguais representa uma assimetria de poder, conhecimento, autoridade, entre 

outros aspectos. As violações da dignidade ocorrem em circunstâncias críticas, severas, 

suportadas por uma ordem social desigual. 

Contrastando com interações que violam a dignidade, em determinadas condições, 

podem existir interações que promovam a dignidade, nas quais os atores estão em uma 

posição de confiança, envolvendo transparência, honestidade e boas intenções. Estes 

encontros também acontecem em circunstâncias mais humanas, solidárias, sustentadas por 

uma ordem social mais justa, equilibrada (JACOBSON, 2009). 

Jacobson (2009), ao falar de condições promotoras ou violadoras da dignidade, ainda 

que destacando as relações e ambientes nos quais as promoções ou violações acontecem, o 

seu modelo tem como pressuposto, ainda que não explicitado, também a herança de uma 
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dignidade kantiana, pois se a dignidade pode ser promovida ou violada nos variados 

ambientes, na interação dos atores, ela de alguma forma existiria antes da própria relação, e 

neste caso pertencente a um indivíduo que está em uma posição de fraqueza na relação.  

 

2.1.4 Refletindo sobre a dignidade: como dádiva divina, humano-racional, social 

 

Alguns aspectos podem ser destacados sobre a dignidade humana, nas abordagens 

divina, humano-racional, social, no entanto, como já dito, estas perspectivas quase sempre não 

se apresentam isoladas, mas convivem simultaneamente, nos vários períodos e contextos, 

podendo haver predominância desta ou daquela abordagem. 

Outro aspecto que pode ser destacado é que as perspectivas de dignidade estão ligadas 

a determinados períodos históricos, ainda que um período possa representar de alguma forma 

um retorno a um outro período anterior, como no retorno do Renascimento aos valores da 

civilização greco-romana. Assim, a dignidade como dádiva divina está fortemente ligada ao 

período da Idade Média, com o predomínio da Igreja Católica, e a dignidade humano-racional 

ao movimento do Iluminismo, que moldou a visão de mundo da modernidade e até hoje 

mantém a sua influência. 

Assim também, encontramos um redescobrimento ou uma revalorização da dignidade 

humano-racional, com base kantiana, logo após a Segunda Grande Guerra, quando as 

constituições dos países passaram a incluir uma proteção aos direitos humanos, com base em 

uma “dignidade inerente a todos os membros da família humana [...], [pois] todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito”, conforme reconhece a Declaração 

dos Direitos Humanos (ONU, 1948), em seu artigo primeiro.       

Outro destaque reside na distinção conceitual sobre a dignidade humana que 

encontramos em duas grandes sociedades, revelando uma herança histórica, que são as 

sociedades ocidentais e orientais, contrapondo uma dignidade que é inerente ao ser humano, 

em uma perspectiva ocidental cristã ou kantiana, como dádiva divina ou humano-racional, e 

uma dignidade que adquirida nas relações sociais. 

Conforme destaca Jacobson (2007, p. 293), dignidade é um conceito “complexo, 

ambíguo e multivalente”, e assim, quando falamos de uma dignidade social, ela assume um 

sentido de honraria e direito social, como dos nobres da Idade Média (GOSDAL, 2007); um 

sentido de honraria também na cultura oriental, pertencente ao príncipe, ao ministro, ao 
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conselheiro, mas que de alguma forma pode ser perdida, se este não desempenhar suas 

funções de uma forma digna, na forma de desrespeito aos valores da cultura da qual faz parte 

(LO, 2009); uma “dignidade do povo”, que tem precedência sobre a liberdade e autonomia 

individual na concepção do Judaísmo, trazendo elementos da dignidade como dádiva divina, 

mas sujeitando esta de alguma forma à dignidade do grupo (SHULTZINER, 2006). 

Na perspectiva crítica de Habermas (2010a), a dignidade humana não é uma dádiva 

dos céus, o status de “seres humanos” em uma relação vertical com Deus, nem uma dádiva da 

natureza, a condição de seres racionais morais com autonomia, mas é uma conquista de seres 

vulneráveis e socialmente dependentes, possível em relações sociais simétricas. Os 

imperativos morais são construções sociais frágeis, não dependentes somente da coragem ou 

da disposição dos seres humanos, e a sua regulamentação jurídica é “como um poroso 

invólucro de proteção contra certas contingências, às quais o corpo vulnerável e a pessoa nele 

representada estão expostos” (HABERMAS, 2010a, p. 47). 

Habermas (2010a) entende a dignidade em um sentido moral e jurídico. Quanto à 

dignidade kantiana, é possível pelo primado da razão e tem como fundamento a autonomia; 

porém, segundo Habermas, a “vontade livre”, não é uma dádiva recebida por todos os seres 

racionais, mas uma “conquista precária de existências finitas” (HABERMAS, 2010a, p. 48): 

 A “dignidade humana”, entendida em estrito sentido moral e jurídico, encontra-se 

ligada a essa simetria de relações. Ela não é uma propriedade que se pode “possuir” 

por natureza, como a inteligência ou os olhos azuis. Ela marca, antes, aquela 

“intangilidade” que só pode ter um significado nas relações interpessoais de 

reconhecimento e no relacionamento igualitário entre as pessoas (HABERMAS, 

2010a, p. 47). 

A dignidade humana, como um princípio moral, “age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como meio” (KANT, 2008, p. 73), tem 

uma papel mediador, pois quando conduzida para o campo jurídico transforma-se em 

obrigação de lei, associada aos direitos humanos. Moral passa a ser aquilo que é previsto pelo 

legal, no campo dos direitos (HABERMAS, 2010b). 

O conceito da dignidade humana presente no campo jurídico é algo muito recente, 

surgindo após a Segunda Grande Guerra de 1945, presente no preâmbulo e no artigo primeiro 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, onde está posto o 

“reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis” e a declaração de que “todas as pessoas nascem livres e iguais 
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em dignidade e direitos” (ONU, 1948), transformando aquilo que em Kant (2008) é um 

imperativo moral em lei, garantindo direitos contra as atrocidades nazistas ocorridas no 

período da guerra. 

O tema da dignidade humana está ausente nas Constituições Europeias nos séculos 

XVIII e XIX, e no período de 1900-1945 presente somente em quatro Constituições. Após a 

guerra, no período de 1945-1997, o termo surge em mais de 37 constituições de países, 

associada sempre aos direitos humanos (BOSTROM, 2007). Ainda que o tema da dignidade 

já estivesse presente na Antiguidade, como em Roma, a noção legal de dignidade não se faz 

presente mesmo nos textos clássicos sobre direitos humanos do século XVIII ou em outros 

textos do século XIX (HABERMAS, 2010b). 

A existência de obrigações morais mútuas, implicando em esperar “uns dos outros um 

comportamento conforme a norma” (HABERMAS, 2010a, p. 46), é possível em contextos 

nos quais os indivíduos são legisladores, fazendo as suas próprias leis. Assim, nos espaços 

democráticos, o jurídico surge como proteção à dignidade humana, positivando as obrigações 

morais e protegendo direitos, mas vale lembrar que, a associação entre dignidade e direitos 

humanos tem sido resultado de movimentos sociais e de lutas políticas de resistências, contra 

a opressão e a degradação (HABERMAS, 2010b), ou ainda, “o apelo aos direitos humanos se 

alimenta da indignação dos humilhados na violação da sua dignidade humana” 

(HABERMAS, 2010b, p. 466). 

Se por um lado a inclusão da dignidade humana no âmbito dos direitos humanos, com 

amparo jurídico, oferece uma obrigatoriedade de respeito à dignidade que era apenas um 

princípio moral, por outro lado, é uma restrição a uma anterior universalidade, pois o respeito 

acontece nos limites da ordem jurídica, nos limites daquilo que é legal, definindo assim o que 

é moral. E também a dignidade humana passa a depender de Estados democráticos, que 

defendem os direitos humanos, tendo como base a dignidade humana. 

O caminho apontado por Habermas (2010b) para a dignidade humana é a sua 

compreensão estrita em um sentido moral e jurídico, no contexto de sociedades democráticas, 

no qual os direitos humanos emergem como uma utopia realista, diferente das utopias sociais 

que garantem uma felicidade coletiva, mas ancorados “no ideal de uma sociedade justa nas 

instituições de estados constitucionais” (HABERMAS, 2010b, p. 476). 

Utopia, ainda que na concepção do autor, realista, possível, pois assim como o 

imperativo moral não garantiu o respeito da dignidade humana nas guerras e nas relações 
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sociais em geral, a luta por direitos humanos em sociedades democráticas, ou na construção 

de sociedades democráticas continua ainda hoje, em países como o Irã, China, partes da 

África, Rússia ou Kosovo. Ao mesmo tempo, intervenções desastrosas do Conselho de 

Segurança da ONU, não representativo de todos os membros, como na Somália, Ruanda, 

Kosovo, ou descumprimento de decisões da assembléia da ONU por grandes potências, 

demonstram como o discurso de defesa dos direitos humanos e da dignidade humana podem 

ser usados por interesses imperalistas (HABERMAS, 2010b). 

Para Habermas (2010a, 2010b), a questão da dignidade humana, vista na perspectiva 

social ao longo da história como uma dignidade de poucos, como dos reis, dos nobres, dos 

que servem o Estado; inspirada em Kant, ela deve tornar-se uma dignidade de todos, do 

artesão, do carrasco, do homem comum das ruas. No entanto, diferentemente de Kant, a 

dignidade humana não existe apenas subsidiada pela razão, mas é socialmente construída, 

dependente de lutas e tensões sociais, e possível em contextos democráticos, nos quais o 

jurídico oferece proteção ao que é moral. 

Para Foucault (1988), os limites de uma concepção jurídico-discursiva do poder é que 

ela não dá conta das múltiplas relações de poder presentes na teia social. É uma concepção 

que tem como herança uma monarquia jurídica, e apesar de persistir, “ela foi penetrada pouco 

a pouco por mercanismos de poder extremamente novos, provavelmente irredutíveis à 

representação do direito” (FOUCAULT, 1988, p. 99), pois 

os novos procedimentos de poder funcionam, não pelo direito, mas pela técnica, não 

pela lei mas pela normalização, não pelo castigo mas pelo controle, e que se 

exercem em níveis e formas que extravasam do Estado e de seus aparelhos. 

Entramos, já há séculos, num tipo de sociedade em que o jurídico pode codificar 

cada vez menos o poder ou servir-lhe de sistema de representação (FOUCAULT, 

1988, p. 100). 

Diferentemente de Habermas (2010a), que defende a ligação entre dignidade humana 

e simetria nas relações, na analítica de poder de Foucault, as relações de poder, como um 

modo de “ação sobre ações”, “se enraizam profundamente no nexo social” (FOUCAULT, 

1995b, p. 245), e não se constituem em uma estrutura suplementar acima da sociedade, da 

qual seria possível libertar-se. Para Foucault (1995b, p. 246), “uma sociedade ‘sem relações 

de poder’ só pode ser uma abstração, e viver em sociedade é, de qualquer maneira, viver de 

modo que seja possível a alguns agirem sobre a ação dos outros”. 

Por outro lado, nesta perspectiva, é possível concordar com Habermas (2010b) que 

sempre existirão tensões e resistências no campo social, e para Foucault (1995b), “dizer que 
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não pode existir sociedade sem relação de poder” não quer dizer que o poder é uma 

“fatalidade incontornável” no centro das sociedades, mas que existe um enfrentamento 

incessante, um “agonismo”, “entre relações de poder e intransitividade da liberdade” inerente 

a toda existência social (FOUCAULT, 1995b, p. 246). 

Para Branco (2008), a percepção agonística do poder não tem vínculo com o 

contratualismo hobbesiano, com as servidões voluntárias, no acreditar em uma expropriação 

originária, mas, “o enfrentamento agonístico pressupõe campos de luta sempre abertos, pela 

razão de que são constituídos por forças em lutas estratégicas sem descanso” (BRANCO, 

2008, p. 207). 

    

2. 2 DIGNIDADE NA LITERATURA ORGANIZACIONAL 

 

A análise dos textos que abordam o tema da dignidade na literatura organizacional – 

relacionando dignidade (dignity) com gestão (management), com organização (organization), 

com trabalho e trabalhador (work, worker, employee), com ambiente de trabalho (workplace) -

possibilitou identificar dois grandes grupos: um grupo que contempla a dignidade nas 

abordagens humano-racional e social, e outro grupo, aqui caracterizado como estudos críticos 

em dignidade. 

Na perspectiva da dignidade humano-racional, encontramos os trabalhos de Hodson 

(1996), dignidade e gestão participativa, Margolis (1997), promoção e respeito à dignidade 

nas organizações, Armijo (2002), dignidade e marginalização de indivíduos desabrigados, 

Frayer (2002), respeito à dignidade e monitoramento no uso da internet, Hodson e Roscigno 

(2004), dignidade do trabalhador e sucesso organizacional, Heloani (2004, 2005), dignidade e 

assédio moral, Campbell (2005), dignidade e disciplina em uma escola infantil. 

Na perspectiva da dignidade social, encontramos os trabalhos de Agassi 

(1986),dignidade e melhoria do ambiente de trabalho, John (1994), dignidade no ambiente de 

trabalho e a experiência dos trabalhadores, Ben-Israel e Ben-Israel (2002), dignidade social e 

dignidade do idoso, Chiapetta-Swanson (2005), dignidade e trabalho indesejável, Berg e Frost 

(2005), dignidade e trabalhadores de baixa renda, Yamada (2007), dignidade e hierarquia, 

Wood e Karau (2009), dignidade e entrevistas de dispensa. 

No segundo grande grupo, designado como estudos críticos, encontramos os trabalhos 

de Teixeira (2008), em uma perspectiva habermasiana, tratando da dignidade organizacional, 
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valores e relações com stakeholders, e Sayer (2007), alinhado com o movimento Critical 

Management Studies (CMS), relacionando dignidade com assédio, vulnerabilidade e 

dependência. 

 Com exceção dos estudos críticos, nos demais estudos temos autores que fazem uso 

do termo dignidade sem esclarecer o seu sentido mais preciso (AGASSI, 1986; HODSON, 

1996; ARMIJO, 2002; FRAYER, 2002; HODSON, ROSCIGNO, 2004; CHIAPETTA-

SWANSON, 2005; WOOD, KARAU, 2009), e outros, nos quais é possível fazer uma 

identificação com uma ou outra abordagem mais facilmente (JOHN, 1994; MARGOLIS, 

1997; HELOANI, 2004, 2005; BEN-ISRAEL, BEN-ISRAEL, 2002; BERG, FROST, 2005; 

CAMPBELL, 2005; YAMADA, 2007). 

A seguir serão destacados alguns pontos importantes de cada texto, considerando a 

perspectiva na qual estão sendo compreendidos, na ordem da perspectiva humano-racional, 

social e crítica.  

Na perspectiva humano-racional foram identificados os seguintes trabalhos:  

Hodson (1996), sobre dignidade no ambiente de trabalho, associado o tema com 

alienação e liberdade. Apesar de sua importância, o autor não define o sentido desta 

dignidade, mas a associação proposta pelo título do artigo e presente no texto é que um 

trabalho que produz a alienação do trabalhador quanto ao que e como se produz afeta a 

liberdade do trabalhador e como consequência a sua dignidade. Para o autor os empregados 

não são sujeitos passivos da ação produtiva, mas desenvolvem estratégias de proteção ou 

reconquista de sua dignidade, individualmente ou em pequenos grupos, limitadas estas 

estratégias somente pela própria criatividade dos trabalhadores. 

Margolis (1997), já referenciado anteriormente, busca compreender a importância da 

dignidade na perspectiva da ética nos negócios, fazendo uma caminhada na história 

destacando os vários sentidos da dignidade, para chegar a uma definição de dignidade como 

um valor essencial do ser humano, representando a capacidade do indivíduo moldar suas 

ações, com uma influência clara da filosofia kantiana. 

A tese de Armijo (2002) é um estudo com desabrigados, sem-teto e discute a busca por 

privacidade nos espaços públicos, de tal forma que a individualidade, liberdade, respeito e 

dignidade sejam preservados, ainda que não defina claramente este conceito. O autor fala de 

um indivíduo socialmente invisível, não percebido, e narra situações de desrespeito e não 

valorização do ser humano, mesmo em sociedades democráticas, como a americana. 
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No trabalho de Frayer (2002), a dignidade está associada com privacidade em 

ambientes onde ocorre o monitoramento do uso dos computadores pelos empregados. Com o 

monitoramento ocorre um conflito entre o direito de privacidade do indivíduo, entendido 

como respeito à dignidade, e os interesses da organização em preservar o uso de seus 

recursos. A partir desta tensão, o autor discute se a organização deveria comunicar os 

empregados que eles estão sendo monitorados, conciliando a dignidade dos empregados e os 

interesses dos gestores. Ainda que não explicitado, o pressuposto é da existência de uma 

dignidade do trabalhador, que se materializa no seu direito à privacidade no local de trabalho. 

A proteção da dignidade do trabalhador e o sucesso organizacional são temas do 

trabalho de Hodson e Roscigno (2004), revelando uma tensão entre as metas e objetivos da 

organização e os interesses dos trabalhadores, em um trabalho com significado, e a 

possibilidade de dar “a sua contribuição para a organização e a sociedade” (HODSON, 

ROSCIGNO, 2004, p. 680) através de um trabalho mais cooperativo e harmonioso com o 

grupo. A dignidade do trabalhador é definida como “sentido de propósito e realização no 

trabalho” (HODSON; ROSCIGNO, 2004, p. 696), com a conclusão que é possível conciliar o 

sucesso da organização com a dignidade do trabalhador.  

Dois trabalhos brasileiros são de Heloani, um publicado na revista RAE-Eletrônica 

(HELOANI, 2004) e o outro na revista Aletheia (HELOANI, 2005), ambos relacionando 

assédio moral e dignidade no ambiente de trabalho. 

No primeiro artigo, Heloani (2004) fala do desenvolvimento de uma 

hipercompetitividade, que estimula a instrumentalização do outro, e na qual “o fim pode 

justificar os meios, mediante um atropelamento da ética, da própria dignidade humana”, 

acompanhada de assédio moral, acarretando danos ao indivíduo, “à sua personalidade, à sua 

dignidade e até mesmo à sua integridade física” (HELOANI, 2004, p. 3, 4). O segundo artigo, de 

2005, é construído na mesma linha do primeiro. 

A dignidade é definida por Campbell (2005, p. 19) como “o valor pertencente à vida 

humana”, e nas palavras do autor, deve ser respeitada nas relações sociais. No trabalho do 

autor é estudado um programa de implantação de um programa chamado “Disciplina com 

dignidade” em uma escola infantil dos Estados Unidos, com professores e seus alunos de 4 a 8 

anos. O pressuposto é que o programa disciplinar é importante, mas deve respeitar a 

dignidade da criança como ser humano. Aqui também o perigo de danos para a dignidade, 

considerando a relação desigual de forças entre alunos crianças e professores adultos. 
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Nesta relação o poder manifesta-se mais fortemente sobre a parte mais frágil na 

relação, e o agir digno pela outra parte implica reconhecer no outro o direito a uma atenção 

profissional maior, o respeito às diferenças entre os indivíduos.  Para o autor, danos à 

dignidade reduzem a motivação, criam resistências e promovem a vingança pela parte afetada.  

Na perspectiva social foram identificados os seguintes trabalhos: 

O trabalho de Agassi (1986) apesar de trazer em seu título a indagação se a dignidade 

no ambiente pode produzir um trabalho não alienante, ao longo do texto o construto não é 

mais citado, e mesmo discutindo os danos ao trabalhador de uma atividade alienante, suas 

conclusões estão alinhadas com uma abordagem gerencialista, propondo a implementação de 

estruturas mais democráticas, sem que os sistemas políticos e econômicos sejam 

questionados. 

Para o autor, as tarefas fragmentadas e repetitivas não satisfazem as necessidades do 

trabalhador, tais como o sentido de conquista e autonomia, e os pressupostos clássicos do 

trabalhador como orientado instrumentalmente, a divisão extrema do trabalho e a hierarquia 

burocrática como único caminho para a gestão deveriam ser questionados, para o bem do 

trabalhador e de sua dignidade e da organização. Analisando o ambiente de trabalho nas 

abordagens tayloristas, neomarxistas e do determinismo tecnológico, o autor propõe 

melhorias, sem que os sistemas econômicos e políticos sejam alterados, com destaque para a 

cooperação entre empregados e empregadores, construindo ambientes mais democráticos e 

participativos. 

Dignidade é definida como “um ponto de encontro entre os interesses individuais e 

organizacionais” no trabalho de John (1994, p. 22), a partir de uma revisão bibliográfica, na 

qual foram identificadas algumas características principais do construto: dignidade como um 

valor inerente ao ser humano; dignidade como uma qualidade das relações interpessoais, 

envolvendo cuidado, respeito e autonomia; dignidade como um processo de empoderamento, 

envolvendo a busca de autoexpressão no trabalho; dignidade como uma experiência 

desalienante; dignidade como uma vida com significado. 

Segundo o autor, fala-se da dignidade como um conceito presente em várias culturas, 

com múltiplas interpretações, com uma natureza multidimensional, e com fatores que 

contribuem para uma compreensão particular da dignidade humana, tais como cultura, 

filosofia e visão de mundo, e no ambiente apresentando três características básicas: o direito 
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de ser uma pessoa única, não um objeto; liberdade para fazer escolhas; a possibilidade de um 

significado no trabalho. 

A participação dos idosos na sociedade e na formulação de políticas relacionadas com 

o trabalho é discutida por Ben-Israel e Ben-Israel (2002) na perspectiva da dignidade social, 

integrada esta pela dignidade humana e pela dignidade econômica, promovida ou violada nas 

relações sociais das quais participa este indivíduo como no modelo de Jacobson (2009), tendo 

como base o conceito de uma solidariedade social, na qual “os seres humanos são concebidos 

como seres colocados em uma sociedade, entre os quais existe uma dependência mútua e uma 

recíproca responsabilidade”, implicando em solidariedade entre todos e para com todos 

(BEN-ISRAEL; BEN-ISRAEL, 2002, p. 255). 

Como em outros textos, ainda que a dignidade e os direitos sejam iguais e para todos, 

eles precisam ser reconhecidos e promovidos nas relações sociais, com a garantia da lei, ou 

seja, há o reconhecimento de algo que é inerente, e ao mesmo tempo são necessárias as leis e 

os mecanismos de proteção para que esta dignidade inerente seja promovida socialmente.  

Uma das formas de promoção da dignidade social seria considerar as vozes dos idosos na 

formulação de políticas sociais, decisões econômicas e alocação de recursos nos orçamentos, 

ao lado de outras vozes. 

O contraponto entre dignidade e a realização de um trabalho considerado socialmente 

“sujo” (dirty work) é discutido por Chiapetta-Swanson (2005), em pesquisa realizada com 

enfermeiras canadenses que trabalham em um grupo responsável pela interrupção de gravidez 

de fetos com anomalias (GT – genetic termination). O trabalho desempenhado pelas 

enfermeiras é analisado à luz do conceito de dirty work, definido como trabalhos socialmente 

percebidos como “contaminados, desagradáveis, indesejáveis [...] trazendo dificuldades 

sociais para aqueles que o exercem” (CHIAPETTA-SWANSON (2005, p. 94). São trabalhos 

delegados para grupos de trabalhadores que atuam em nome da sociedade e, ao mesmo tempo, 

são estigmatizados pelos membros da mesma sociedade por os desempenharem, tornando-os 

assim “trabalhadores sujos” (dirty workers). 

Para proteção pessoal, são desenvolvidas duas estratégias de enfrentamento da 

situação pelas enfermeiras, buscando gratificação, satisfação e dignidade: reconhecer o seu 

próprio valor, ter autorrespeito, com base no cuidado físico e emocional dispensado às 

pacientes; e estabelecendo rotinas e procedimentos no trato de questões difíceis, como o 

manuseio dos fetos. A dignidade é relacionada com a busca de satisfação no trabalho e pelo 

desenvolvimento de autorrespeito. 
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A percepção de trabalhadores de baixa renda sobre a sua dignidade no ambiente de 

trabalho é tema do trabalho de Berg e Frost (2005), com destaque para três dimensões que 

compõem a dignidade no trabalho: segurança econômica, tratamento justo pelo empregador e 

uma satisfação intrínseca no trabalho. Para os autores, trabalhos intrinsecamente satisfatórios 

e que propiciem oportunidades para os trabalhadores exercerem suas competências são 

promotores da dignidade, e por outro lado, trabalhos monótonos, rotineiros, nos quais é pouco 

mais do que uma peça desta máquina, irá afetar a criação e manutenção da dignidade. 

Além do tipo e do ambiente de trabalho, o fato do trabalhador não receber um 

pagamento que possibilite manter um adequado padrão de consumo, ou quando o seu salário é 

significativamente inferior ao salário dos gestores, conduz também a uma não valorização da 

dignidade. A dignidade no trabalho estaria relacionada ao tratamento recebido pelos 

trabalhadores em suas relações trabalhistas, envolvendo remuneração, respeito e tipo de 

trabalho. 

Liberdade, não alienação, tratamento justo, respeito, igualdade têm sido apontados 

como características das relações sociais que promovem a dignidade ou na ausência destas, 

que violam a dignidade. O texto de Yamada (2007) discute a dignidade no trabalho com base 

no ranqueamento social, o qual constitui obstáculo à construção de uma sociedade digna, 

segundo os autores. A dignidade no trabalho é relacionada com posição social, hierarquia e 

abuso do poder. Sua conclusão é que “rankism” é um termo guarda-chuva, acolhendo todos os 

“ismos” sociais, representando discriminações relacionadas com gênero, raça, idade, e que os 

ambientes de trabalho precisam ser rediscutidos considerando a importância da dignidade do 

trabalhador. São apontados quatro fatores que contribuem para a manutenção e promoção da 

dignidade: segurança no trabalho, remuneração justa, liberdade de expressão e representação 

sindical. 

A associação de dignidade do empregado, associada com um tratamento respeitoso é 

apresentada no trabalho de Wood e Karau (2009), aplicando-a ao contexto das entrevistas de 

dispensa. Esta abordagem tem um sentido de manutenção da ordem social, pois mesmo em 

situações de uma acentuada assimetria de poder, como da dispensa de um empregado, a 

empresa deveria demonstrar respeito e empatia pela parte mais fraca, preservando a sua 

dignidade. Mesmo não discutindo que dignidade é esta, o sentido aqui é que esta dignidade 

pode ou não ser preservada, dependendo do outro na relação. 
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Na perspectiva crítica foram identificados os seguintes trabalhos: 

No Brasil, Teixeira (2008), em um capítulo de livro, aborda a dignidade 

organizacional, relacionando-a com valores e os stakeholders. Partindo de uma perspectiva 

habermasiana, a autora faz uma proposta de conceito, propondo que a dignidade 

organizacional: 

[...] Consiste na relação entre pessoas da organização e outras, denominadas aqui de 

stakeholders, pautadas pela ação comunicativa, onde o que se diz é o que se pensa, de 

forma inteligível, e onde se estabelecem acordos baseados o entendimento e, portanto, 

não há intenção de usar o outro para o alcance dos próprios fins (TEIXEIRA, 2008, p. 

86). 

O último texto, de Sayer (2007), refere-se a uma dignidade que mantém uma relação 

positiva com integridade, respeito, orgulho, reconhecimento, valor, e uma relação negativa 

com vergonha, estigma, humilhação, falta de reconhecimento.  

A tese do autor é que a discussão da dignidade se dá em uma cultura permeada por 

relações instrumentais, desiguais e de domínio, enquanto o ser humano é vulnerável e 

dependente destas relações, existindo um processo dialético entre autonomia e heteronomia. 

Isto significa que a manutenção da dignidade não depende somente do agir do indivíduo, mas 

também do respeito recebido dos demais. 

Segundo o próprio autor, o artigo insere-se em uma perspectiva crítica, alinhado com o 

espírito e com as metas emancipatórias do Critical Management Studies (CMS) conforme 

propõe Alvesson e Willmott. Encontramos no movimento CMS uma pluralidade de correntes 

intelectuais nas ciências sociais, representadas por três tradições: tradições modernistas no 

âmbito do marxismo, do neomarxismo e da Escola de Frankfurt; ‘abordagens pós-analíticas’ 

como do pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-colonialismo; e teorias feministas 

(DAVEL; ALCADIPANI, 2003). 

Apesar do seu alinhamento com o CMS, o autor reconhece que as abordagens críticas, 

incluindo o CMS, pouco dizem sobre a dignidade da pessoa, e por outro lado, as ideias 

kantianas sobre dignidade pouco oferecem de ajuda para a compreensão do termo na vida 

cotidiana permeada por relações instrumentais. A escolha do autor recai sobre uma posição 

filosófica pluralista, incluindo nas reflexões a vulnerabilidade e a dependência para com os 

outros e apontando para uma dignidade que é promovida ou violada nas relações de poder. 

Neste sentido aponta para uma perspectiva estruturalista, com elementos de emancipação, mas 

com elementos de uma dignidade social, construída na relação. 
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Sobre vulnerabilidade e dependência social, vale lembrar a crítica de Foucault 

(2008b), ao falar do movimento do Iluminismo, considerando a saída proposta de Kant como 

ambígua, quando este “enfatiza que o homem é responsável por seu estado de menoridade” e 

que “ele não poderá sair dele a não ser por uma mudança que ele próprio operará em si 

mesmo” (FOUCAULT, 2008b, p. 338). 

Para Foucault (2008b), a saída proposta pelo Iluminismo é “ao mesmo tempo um 

processo do qual os homens fazem parte coletivamente e um ato de coragem a realizar 

pessoalmente”, residindo nesta tensão a ambiguidade, pois  os homens seriam “elementos e 

agentes do mesmo processo” (FOUCAULT, 2008b, p. 338). 

Tendo em vista que a discussão da dignidade se dá em um contexto organizacional e 

cultural permeado por relações hierárquicas, com desigualdades e assimetrias de poder 

envolvendo diferentes sujeitos, clientes, pacientes ou estudantes, e desigualdades envolvendo 

elementos de gênero e raça, cabe perguntar os limites das perspectivas modernas, para 

entendimento deste construto em uma sociedade pós-moderna, caracterizada entre outros 

aspectos, segundo o pós-estruturalismo, por “uma incredulidade em relação aos metarrelatos” 

(LYOTARD, 2009, p. XVI) e oposição ao primado do sujeito (PETERS, 2000). 

Quanto à visão otimista moderna sobre o sujeito, a ciência e o progresso, vale 

acrescentar que não foram os discursos humanistas sobre dignidade, que existiram e estão 

presentes ao longo da história, que impediram as violações da dignidade humana, considerada 

esta na perspectiva moderna, kantiana, pois conforme o próprio Foucault (2006b) admite, 

existem o que chama de práticas de liberação, como no caso de um povo colonizado 

procurando se liberar do seu colonizador, que podem facilitar de alguma forma práticas de 

liberdade, mas estas não são garantias duradouras, pois “a liberação abre um campo para 

novas relações de poder” (FOUCAULT, 2006b, p. 267).     

Conforme nos lembram Marsden e Townley (2001), “a preocupação de Foucault é 

menos o porquê e mais com o como do poder” (MARSDEN; TOWNLEY, 2001, p. 46), ou 

que Foucault, assim como Marx, “não se preocupa com o que as pessoas imaginam ou 

concebem, mas com o que elas fazem de fato” (MARSDEN; TOWNLEY, 2001, p. 47), o que 

pode nos ajudar a compreender o tema da dignidade no mundo organizacional em uma 

sociedade pós-moderna, não por aquilo que desejamos ou por aquilo que os discursos nos 

dizem de verdade, mas por aquilo que efetivamente está posto nas relações de poder. 
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Frente ao exposto, acreditamos que a abordagem de Foucault sobre as relações de 

poder e resistência, governo e recusa a ser governado, traz um novo olhar para a compreensão 

da dignidade no mundo organizacional, envolvendo as relações de poder entre empresas e 

stakeholders, uma vez que para Foucault devemos investigar as relações de poder, olhando as 

resistências, e não é demais complementar, quando diz que devemos descobrir o que significa 

sanidade, estudando insanidade; devemos compreender o que é legalidade, pesquisando 

ilegalidade, “e, para compreender o que são as relações de poder, talvez devêssemos 

investigar as formas de resistência e as tentativas de dissociar estas relações” (FOUCAULT, 

1995b, p. 234). 

 

2.3 MICHEL FOUCAULT NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

 

A contribuição de Foucault para os estudos organizacionais insere-se na discussão 

sobre a finalidade da teorização nos estudos organizacionais, discussão esta que divide a 

literatura organizacional, desde o seu início, podendo ser sintetizada em três grandes 

caminhos: 

“deve [a teorização] necessariamente conduzir à aplicação e gerar instrumentos de 

gestão para o administrador público, privado ou de organizações sociais [...] ou deve 

limitar-se a produzir teoria independentemente de suas aplicações, [ou mesmo] 

adotar uma abordagem crítica com relação à realidade organizacional” (BERTERO, 

2005, p. 11). 

No embate entre as correntes, principalmente entre aquela que busca teorizar pensando 

tão somente na organização e no gestor e aquela com um posicionamento crítico, denunciando 

a união da primeira com grupos dominantes, fala-se de uma teoria organizacional chamada 

normal e uma “contranormal”. A primeira seria positivista, epistemologicamente realista, 

voltada para a eficácia e eficiência entre outras características, tendo como modelo as 

“ciências duras”, apontando para um futuro contendo “necessariamente mais conhecimentos 

do que o presente e o passado”, existindo, com a possibilidade de chegar-se ao conhecimento 

da totalidade do real (BERTERO, 2001, p. 58). 

Por outro lado, uma “teoria organizacional contranormal” agregaria uma variedade de 

teorias organizacionais, as quais “compartilham uma tentativa de restabelecer o que a 

racionalização tem tentado remover de forma prática e o que a ciência normal tenta 

obscurecer de forma teórica: aquelas características humanas que escapam aos cálculos”, 
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representadas pelo paradigma interpretativo, pelo conceito radical de poder, pela abordagem 

do marxismo e de Foucault, entre outros (MARSDEN; TOWNLEY, 2001, p. 43; BURRELL, 

2007). 

Para Bertero (2001, p. 58), a teoria organizacional normal é 

 [...] bem mais uma teoria dos gestores do que dos geridos, [pois] nela os 

subordinados não têm voz e os resultados da ‘normalidade’ moderna são 

conhecidos. O capitalismo cria, acumula, desenvolve tecnologias, gera produtos e 

serviços. Mas por outro lado, desumaniza, divide, rompe com um universo de 

relações sociais (BERTERO, 2001, p. 58).  

Incorporando um conceito iluminista de progresso e tendo como “modelo subjacente o 

das ciências exatas e biológicas”, realiza a sua análise partindo do princípio que uma “boa 

teoria organizacional resultará em boa gestão” (BERTERO, 2001, p. 57).  

A teoria organizacional contranormal, surgida na década de 70, traz para a discussão 

“a voz dos geridos, o dilaceramento das relações sociais, a ‘coisificação’ da realidade, 

especialmente das pessoas”, criticando o modelo tradicional funcionalista por sua ligação com 

um modelo econômico e político capitalista, e principalmente norte-americano (BERTERO, 

2001, p. 58). 

Ainda que se admita no presente que uma teoria contranormal não logrou ainda 

consolidar-se, e que a teoria normal foi sequer tocada ou abalada pelas críticas levantadas 

(BERTERO, 2001), pode-se, ou deve-se, indagar se o que as organizações são hoje, 

construídas ao longo do tempo com suporte jurídico e exercício de poder, corresponde ao que 

a sociedade e os indivíduos esperam ou desejam efetivamente das organizações, considerando 

os novos desafios que surgem, tais como as questões ambientais, os limites dos recursos 

naturais, crescimento sustentável, proteção social, a assimetria de poder das grandes 

corporações, proteção aos sócios minoritários e consumidores, entre outros. 

Além do contexto histórico no qual a ciência está envolta, principalmente as ciências 

sociais, deve-se também levar em conta os limites dos paradigmas adotados, pois realizações, 

soluções e respostas aceitas como realizações precedentes, e por isto atraindo um grupo 

duradouro de partidários, foram as possíveis em um determinado período, resultado das 

diversas forças atuantes, pois “nenhum paradigma aceito como base para a pesquisa científica 

resolve todos os seus problemas” (KUHN, 2007, p. 110). 

A gestação de um novo paradigma se dá face às anomalias que surgem no decorrer do 

desenvolvimento de uma ciência, não simples anomalias que fazem parte de toda pesquisa, 
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mas anomalias que colocam em dúvida os paradigmas até então aceitos pelos cientistas. Nas 

ciências um paradigma somente será rejeitado se substituído por outro, pois “rejeitar um 

paradigma sem simultaneamente substituí-lo por outro é rejeitar a própria ciência” (KUHN, 

2007, p. 109).  

À luz destas reflexões, pode-se entender a posição de Alcadipani (2005), quando 

defende que a utilização das ideias de Foucault na análise organizacional foi possível com a 

abertura de novas perspectivas, contrapondo a predominância do funcionalismo até a década 

de 1960. Estas novas perspectivas surgiram principalmente com os trabalhos de Silverman 

(The theory of organizations de 1971), Weick (The social psychology of organizing de 1969), 

Braverman (Labor and monopoly capital de 1974), Burrell e Morgan (Sociological paradigms 

and organizational analysis de 1979), Clegg e Dunkerley (Organization, class and control de 

1980) e Morgan (Images of organization de 1986), entre outros. 

Estes diferentes autores buscaram caminhos alternativos à proposta funcionalista, que 

tradicionalmente defende que a “tarefa do administrador é definir e atingir metas e o papel do 

pesquisador é coletar dados objetivos que identifiquem como as funções das organizações 

distribuem-se em torno da manutenção e da orientação das metas” (ALCADIPANI, 2005, p. 

16). Caminhos alternativos caracterizados por uma releitura de Weber, pelo reconhecimento 

das oposições e contradições presentes nas organizações, ponderações marxistas sobre poder, 

controle e resistência e o questionamento da existência das organizações como um fenômeno 

natural. Assim, o questionamento de uma predominância funcionalista no campo da análise 

organizacional com o surgimento de vertentes teóricas críticas abriu caminho para as ideias de 

Foucault nos estudos organizacionais (MOTTA; ALCADIPANI, 2004). 

Vale destacar que os estudos organizacionais durante o século 20 foram fortemente 

influenciados por uma leitura do trabalho de Weber por Parson, entendendo este que Weber 

não tinha preocupações com os temas da dominação, conflito e controle, mas sim com 

liderança e coordenação. Assim, a abordagem da burocracia, que poderia ser um trabalho 

crítico e que Guerreiro Ramos (1981) tenta resgatar, criticando-o por sua resignação, passou a 

ser lido como a descrição e prescrição para uma organização moderna, “idealmente racional e 

perfeitamente eficiente” e a burocracia formal “um dos meios mais eficazes de atingimento 

dos objetivos organizacionais” (MARSDEN; TOWNLEY, 2001, p. 38). 

Silverman, anteriormente citado, ao realizar uma releitura de Weber destacou a 

oposição entre os atores organizacionais e o sistema, com uma pluralidade de metas 

concorrentes e grupos sociais; entre a construção social e o determinismo social nas 



42 

 

organizações, salientando que estas podem ser mudadas mediante a intervenção social, por 

não serem entidades naturais (ALCADIPANI, 2005; MARSDEN; TOWNLEY, 2001). 

Até o início da década de 1980, o pensamento de Foucault não encontrava acolhido 

nos estudos organizacionais. Neste período, Burrell e outros pesquisadores da Universidade 

de Lancaster tiveram contato com a obra Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2009) e a impressão 

de Burrell (2007, p. 452) foi que ocorreu um “importante deslocamento de Gestalt, no qual os 

padrões do mundo passaram a ser vistos por meio de lentes novas e aperfeiçoadas”. 

Entusiasmado, no ano de 1984, ano da morte de Foucault, Burrell escreveu um 

primeiro texto sobre o autor, encaminhando-o para publicação no periódico Administrative 

Science Quartely, sendo este recusado pelos revisores, com a indagação: “o que poderia uma 

audiência americana aprender com este tipo de pensamento, de um filósofo francês 

desconhecido” (BURRELL, 2007, p. 452).  

Após a recusa, quatro anos depois, o periódico Organizations Studies publicou uma 

série de quatro artigos intitulada Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis, 

com uma introdução (COOPER; BURRELL, 1988), e análises sobre as contribuições de 

Foucault (BURRELL, 1988), de Derrida (COOPER, 1989) e de Habermas (BURRELL, 

1994), nas ciências humanas. 

Entre estes primeiros anos e a atualidade, ocorreu uma mudança importante, com os 

teóricos organizacionais utilizando cada vez mais as ideias de Foucault, artigos defendendo 

suas ideias como uma alternativa crítica, publicados inclusive no periódico que inicialmente 

rejeitou a sua contribuição como relevante (SEWELL, 1998), e ao lado de outros autores 

europeus, Foucault aparecendo em sétimo lugar como o mais citado, logo após Weber e 

Clegg, no periódico Organization Studies, no período de 1990-1992, conforme análise 

bibliométrica de Üsdiken e Pasadeos (1995). Para Carter (2008), quando em 1998 Foucault 

apareceu no Handbook of Management Thinking organizado por Warner (1998), passou em 

uma década “de um obscuro desconhecido em uma figura central dos estudos 

organizacionais” (CARTER, 2008, p. 15). 

Motta e Alcadipani (2004) realizaram uma pesquisa nos principais periódicos 

internacionais em teoria das organizações
3
, considerando o período de 1975 a 2002, buscando 

                                                 
3
  Administrative Science Quarterly, Academy of Management Review, Academy of Management Journal, 

Organization Studies, Organization, Human Relations, Organizational Science,  The Journal of Management 

Studies. 
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citações da obra de Foucault e encontraram 183 artigos que referenciavam pelo menos uma 

obra. Em uma segunda análise, foram eliminados 136 artigos que citavam, mas não 

utilizavam as ideias do pensador para a construção do argumento, restando 47 artigos.  

Quanto ao uso de noções foucaultianas nestes artigos, o tema do poder aparece em 

quase 80% dos artigos, total de 36, tratando do poder disciplinar, da relação poder-saber, do 

poder como relação, seguidos por outras noções tais como arqueologia e subjetividade 

(MOTTA; ALCADIPANI, 2004). 

No Brasil, na área de Administração, em uma busca nos congressos promovidos pela 

ANPAD (ENANPAD, ENEO, ENGPR, ENADI), sem limitar o período da busca, foram 

identificados 41 artigos citando Foucault. Destes 41 artigos, um primeiro autor respondeu pela 

autoria de sete artigos (SOUZA; MACHADO, 2004; SOUZA; MACHADO; BIANCO, 2004; 

SOUZA, 2005; SOUZA; BIANCO; MACHADO, 2005, 2006; SOUZA; BIANCO, GARCIA, 

2006; SOUZA; SOUZA-RICARDO, 2008), um primeiro autor por três artigos (MENDES; 

ICHIKAWA, 2008, MENDES, 2009; MENDES; ICHIKAWA, 2010), e cinco outros pela 

autoria de dois artigos cada um (AMORIM; MARTINS, 2007, AMORIM; FREDERICO, 

2008; CAVALCANTI, 2008; CAVALCANTI; ALCADIPANI, 2010; COSTA; LEÃO, 2010; 

COSTA; GUERRA; LEÃO, 2011; PECI; VIEIRA, 2004, 2005; SANT’ANNA; KILIMNIK, 

2008, SANT’ANNA, 2009). Os demais primeiros autores assinavam um único artigo, com 21 

artigos no total.  

Quanto aos anos, observa-se uma publicação pequena, mas regular, a partir de 2000, 

com um único artigo em 1997, com dois, três ou quatro artigos em cada ano, uma 

concentração de artigos em 2008 (dez) e em 2009, cinco artigos. 

Dos 41 trabalhos localizados nos congressos da ANPAD, a maioria são trabalhos 

teóricos, buscando entender o que seria o poder ou a análise do discurso na filosofia 

foucaultiana. Nove trabalhos são estudos de casos realizados em organizações diversas, tais 

como militar, laboratório universitário e hospital, empresa privada e órgão público. 

Na busca em periódicos Qualis A, B1 e B2 nacionais foram identificados 11 artigos 

em seis revistas (Comportamento Organizacional e Gestão, RAC, RAE, Cadernos EBAPE, 

O&S, RAUSP). Destes artigos, dois são estudos de casos e os demais teóricos. Ainda destes 

11 artigos, três foram publicados em congressos anteriores e quatro são primeiros autores 

somente nas revistas – Riccio (RICCIO; MENDONÇA NETO; SAKATA, 2007), Burrel 

(2006), Brei (BREI; ROSSI; EVRARD, 2007) e Villadsen (2007). 
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Considerando que a maior parte dos trabalhos localizados se circunscreve numa 

reflexão teórica, indicando que há ainda um caminho de possibilidades para os estudos de 

caráter empírico, é realizada a seguir uma abordagem associada com a obra de Foucault, com 

destaque para a sua etapa genealógica, na qual desenvolve a sua analítica do poder, e 

entendida por alguns autores como trazendo maior possibilidade de aplicação ao campo 

organizacional, abrindo uma discussão sobre o seu uso na análise das relações de poder entre 

empresa e clientes.  

 

2.4 RELAÇÕES DE PODER E RESISTÊNCIA EM FOUCAULT 

 

A obra de Foucault é comumente entendida como caracterizada por três períodos – 

Arqueologia, Genealogia, Ética -, termo usado por Burrel (1988) ou etapas, termo usado por 

Souza, Machado e Bianco (2004) e Alcadipani (2005), mas que acima de tudo, 

independentemente de sua designação, “não são estanques e rígidas entre si”, bem como, “não 

há entre estas etapas rompimentos bruscos, senão deslocamentos entre eixos da experiência ou 

entre suas ênfases metodológicas” (ALCADIPANI, 2005, p. 41).  

Estes períodos, etapas também são chamados por eixos – eixo do saber, eixo do poder, 

eixo do sujeito -, como é o caso de Ortega (1999a), falando de deslocamentos que ocorrem 

entre os eixos: 

O primeiro deslocamento, no eixo do saber, vai da formulação do conhecimento à 

análise das formas do dizer verdadeiro. O segundo deslocamento, no eixo do poder, 

leva de uma teoria geral do poder ou do domínio à história e à análise dos 

procedimentos do pensamento governamental e de suas tecnologias. O terceiro 

deslocamento, no eixo do sujeito, conduz do desligamento de uma teoria do sujeito 

a uma análise das modalidades e técnicas da relação consigo ou à história das 

diferentes formas de uma pragmática do sujeito (ORTEGA, 1999a, p. 37, grifo 

nosso).  

Foucault (2010a) fala do seu trabalho na perspectiva de três eixos: o eixo da formação 

dos saberes; o eixo do poder, estudando “as técnicas e procedimentos pelos quais se 

empreende conduzir a conduta dos outros” (FOUCAULT, 2010a, p. 6); o eixo de constituição 

do modo de ser do sujeito. 

Foucault (1995a) ao responder às indagações de Dreyfus e Rabinow (1995) sobre o 

seu projeto genealógico, explica que este apresenta domínios, com três eixos possíveis: 
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Três domínios da genealogia são possíveis. Primeiro uma ontologia histórica de nós 

mesmos em relação à verdade através da qual nos constituímos como sujeitos do 

saber; segundo, uma ontologia histórica de nós mesmos em relação a um campo de 

poder através do qual nos constituímos como sujeitos de ação sobre os outros; 

terceiro, uma ontologia histórica em relação à ética através da qual nos constituímos 

como agentes morais  (FOUCAULT, 1995a, p. 262, grifo nosso). 

Reconhece Foucault (1995b) que estes três eixos estavam presentes “de forma um 

tanto confusa, em História da Loucura. O eixo da verdade foi estudado em Nascimento da 

Clínica e As Palavras e as Coisas. O eixo do poder foi estudado em Vigiar e Punir, e o eixo 

ético em História da Sexualidade” (FOUCAULT, 1995b, p. 262). 

De fato estas etapas, se é que podemos assim designá-las, representam o caminhar e 

amadurecimento do pensador ao longo de sua carreira, e sua dinâmica de produção, exposição 

e discussão em entrevistas e aulas, os quais, aliados à sua contemporaneidade, conduzem a 

uma refletir filosófico integrado aos acontecimentos do mundo. Seu refletir e discutir eram 

dinâmicos e alinhados com os acontecimentos, de tal forma que em 1978 apoiou a polêmica 

revolução islâmica proposta pelo Aiatolá Khomeini, contra o ditador Reza Pahlavi no Irã, com 

visitas ao país ver o nascimento do que considerava novas ideias: 

[...] é a insurreição dos homens de mãos nuas que querem levantar o formidável 

fardo que pesa sobre cada um de nós, mas mais particularmente sobre eles, os 

trabalhadores de petróleo, os camponeses nas fronteiras dos impérios: o fardo da 

ordem do mundo inteiro. Ela é, talvez, a primeira grande insurreição contra os 

sistemas planetários, a forma mais moderna de revolta e a mais louca (citado por 

BRANCO, 2001, p. 242). 

 

Esta característica de buscar uma filosofia para o seu tempo faz com que Foucault 

discuta a sua obra com os seus críticos ao longo dos anos, revisando e esclarecendo alguns 

pontos. Em “Vontade de saber”, de 1976, reconhece que o indivíduo “[...] é somente objeto 

de um aparelho de poder constituinte ao mesmo tempo da verdade e realidade [...], e não 

permite nenhuma possibilidade de resistência para além do poder” (ORTEGA, 1999a, p. 33). 

Oito anos depois, introduz uma diferenciação entre relações de poder e estados de 

domínio, falando das relações de poder como “móveis, reversíveis e instáveis”, argumentando 

que ninguém poderia afirmar que para ele o poder era um sistema de domínio que controlava 

tudo, não deixando lugar para a liberdade (ORTEGA, 1999a, p. 33). 

Foucault (2008a), em outro momento, 1983, discutindo o Estruturalismo e o Pós-

Estruturalismo, afirma que se tivesse conhecido a Escola de Frankfurt, faria algumas coisas de 

forma diferente: 
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Posso assegurar-lhes que, quando fiz meus estudos, jamais ouvi nenhum dos 

professores pronunciar o nome da Escola de Frankfurt. [...] Ora, certamente se eu 

tivesse podido conhecer a Escola de Frankfurt, se eu tivesse conhecido nessa época, 

muito trabalho me teria sido poupado, muitas bobagens eu não teria dito e muitos 

desvios eu não teria feito na minha tentativa de seguir calmamente no meu caminho, 

pois as vias já tinham sido abertas pela Escola de Frankfurt (FOUCAULT, 2008a, p. 

315)    

Autores como Maia (1995) destacam ênfases do trabalho de Foucault, em 

determinados períodos históricos, destacando que “[...] certas preocupações estarão mais 

presentes em um ou outro momento da pesquisa genealógica” (MAIA, 1995, p. 92). Assim, a 

questão disciplinar é central de 1973 a 1975, seguida do biopoder em 1976-1977 e finalmente 

a governamentalidade a partir de 1978. 

 Ainda assim, a maioria dos autores destacam as três etapas do trabalho de Foucault, 

integrando-as, e os seus respectivos deslocamentos, com as obras publicadas de forma 

cronológica. Aqui, ainda que falando dos diferentes períodos de uma forma geral, a ênfase 

recai na etapa genealógica, eixo do poder, mais diretamente relacionado com o propósito 

deste trabalho.  

A Arqueologia, tratando de certas práticas discursivas, é representada pelas obras 

História da loucura na idade clássica, de 1961, tratando da psiquiatria, O nascimento da 

clínica, de 1963, tratando da medicina, As palavras e as coisas, de 1966, e Arqueologia do 

saber, de 1969, tratando das ciências humanas. 

Os trabalhos produzidos nestes anos iniciais focam as práticas discursivas destes 

domínios, sem uma preocupação com veracidade ou falsidade dos ensinamentos destas áreas, 

mas buscando entender as regras seguidas por estes discursos científicos (MOTTA, 

ALCADIPANI, 2004; DREYFUS. RABINOW, 1995). 

O método arqueológico pressupõe descontinuidade na forma do discurso adotado, 

reconhecendo a diversidade de discursos autônomos e algumas vezes amorfos. A indagação 

básica nestes trabalhos não está no estudo de quem faz os discursos, mas que discursos são 

falados. Em Foucault, “[...] não há unidade na história, não há unidade no tema, não há senso 

de progresso, não aceitação da História das Ideias” (BURRELL, 1988, p. 223). 

Explicando a razão do seu livro Arqueologia do Saber, Foucault (2008d) esclarece 

que  

[...] trata-se de descrever discursos. Não livros (na relação com seus autores), não 

teorias (com suas estruturas e coerência), mas os conjuntos, ao mesmo tempo 

familiares e enigmáticos, que, através do tempo, se tornam conhecidos como a 

medicina, ou a economia política, ou a biologia. Gostaria de mostrar que essas 
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unidades formam domínios autônomos, embora não independentes; regrados, 

embora em contínua transformação; anônimos e sem sujeito, ainda que integrem 

tantas obras individuais. E justamente no ponto em que a história das ideias, 

decifrando os textos, procurava desvendar os movimentos secretos do pensamento 

(sua lenta progressão, seus conflitos e recaídas, os obstáculos contornados), gostaria 

de revelar, em sua especificidade, o nível das "coisas ditas": sua condição de 

aparecimento, as formas de seu acúmulo e encadeamento, as regras de sua 

transformação, as descontinuidades que as escondem. O domínio das coisas ditas é o 

que se chama arquivo; o papel da arqueologia é analisá-lo (FOUCAULT, 2008d, p. 

237). 

 

Também explica a arqueologia como uma interrogação sobre o já dito: 

Este termo não incita à busca de nenhum começo; não associa a análise a nenhuma 

exploração ou sondagem geológica. Ele designa o tema geral de uma descrição que 

interroga o já dito no nível de sua existência: da função enunciativa que nele se 

exerce, da formação discursiva a que pertence, do sistema geral de arquivo de que 

faz parte (FOUCAULT, 2008d, p. 149). 

Em outro momento irá apresentar o que considera alguns princípios da análise 

arqueológica (2008d):  

a) A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, 

os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os 

próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. 

a) A arqueologia não procura encontrar a transição contínua e insensível que liga, 

em declive suave, os discursos ao que os precede, envolve ou segue.[...]  O 

problema dela é, pelo contrário, definir os discursos em sua especificidade; 

mostrar que em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a 

qualquer outro; segui-los ao longo de suas artérias exteriores para melhor 

salientá-los. 

b) A arqueologia não é ordenada pela figura soberana da obra; não busca 

compreender o momento em que esta se destacou do horizonte anônimo. [...] 

Ela define tipos e regras de práticas discursivas que atravessam obras 

individuais, às vezes as comandam inteiramente e as dominam sem que nada 

lhes escape; mas às vezes, também, só lhes regem uma parte. 

c) A arqueologia não procura substituir o que pôde ser pensado, desejado, visado, 

experimentado, almejado pelos homens no próprio instante que proferiram o 

discurso; [...] Não é o retorno ao próprio segredo da origem; é a descrição 

sistemática de um discurso-objeto (FOUCAULT, 2008d, p. 157, 158). 

Relacionando a abordagem arqueológica com a genealógica, Foucault (1999, p. 16) 

diz que “a arqueologia seria o método próprio da análise das discursividades locais, e a 

genealogia, a tática que faz intervir, a partir das discursividades locais assim descritas, os 

saberes dessujeitados que daí se desprendem”.  

A Genealogia trata da analítica do poder, e é representada pelas obras Vigiar e punir, 

de 1975, História da sexualidade I: a vontade de saber, de 1976, Microfísica do poder, 

este último uma coletânea de textos organizada no Brasil por Roberto Machado. 
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Esta segunda etapa representa um primeiro deslocamento de ênfase metodológica no 

trabalho de Foucault, com investigações sobre as relações entre verdade, teoria, valores e 

instituições, e as práticas sociais nas quais tais relações emergem (MOTTA, ALCADIPANI, 

2004). 

A Genealogia se contrapõe à história tradicional e nesta perspectiva o conhecimento 

da realidade está envolto na área do poder, não residindo este em pessoas ou instituições, mas 

em uma rede de relacionamentos que são sistematicamente interconectados (BURRELL, 

1988), permeando todo o corpo social, “articulando e integrando os diferentes focos de poder 

(Estado, escola, prisão, hospital, asilo, família, fábrica, vila operária, etc.), que se apoiam uns 

aos outros” (MAIA, 1995, p. 88). 

Foucault (1999) define a genealogia como “[...] o acoplamento dos conhecimentos 

eruditos e das memórias locais, acoplamento que permite a constituição de um saber histórico 

das lutas e a utilização desse saber nas táticas atuais” (FOUCAULT, 1999, p. 13), fazendo 

uma distinção entre a história das ciências e a genealogia dos saberes: 

O que distingue o que se poderia denominar a história das ciências da genealogia 

dos saberes é que a história das ciências se situa essencialmente num eixo que é, em 

linhas gerais, o eixo conhecimento-verdade, ou, em todo caso, o eixo que vai da 

estrutura do conhecimento à exigência da verdade. Em contraste com a história das 

ciências, a genealogia dos saberes se situa num eixo que é diferente, o eixo discurso-

poder ou, se vocês preferirem, o eixo prática discursiva-enfrentamento de poder 

(FOUCALT, 1999, p. 213). 

Em seus estudos sobre as relações de poder, Foucault destacou o período das 

monarquias pré-capitalistas, com suas práticas de suplício como exemplo de punição e sua 

evolução para um governo dos corpos, através das disciplinas, transformando os corpos em 

objetos dóceis e úteis, em um nascente sistema produtivo capitalista. Nos séculos XVIII e 

XIX o ritual do suplício cede lugar a um regime de biopoder, com dois mecanismos 

fundamentais: as disciplinas e a biopolítica. As disciplinas atuando sobre o corpo do 

indivíduo, tornando-os dóceis e úteis e a biopolítica agindo sobre o conjunto de pessoas, com 

o objetivo de “aumentar a vida, controlando seus acidentes, suas eventualidades, suas 

deficiências globais (MOTTA; ALCADIPANI, 2004, p. 120) 

Nos últimos trabalhos de Foucault, encontramos um segundo deslocamento 

metodológico, passando da arqueologia do saber e da genealogia do poder para o terreno da 

ética, período este considerado por muitos autores como uma fase inacabada (BURRELL, 

1988), e nela Foucault revela a sua preocupação com o sujeito na sua relação com o poder 

sobre si mesmo e sobre os outros (SOUZA et al., 2006); com uma ética apoiada na reflexão 
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sobre si, mas sem a prescrição de códigos ou mecanismos disciplinares, combatendo a ideia 

de uma ética inerentemente universal, pois a busca desta universalidade seria catastrófica, por 

impor uma ilusória igualdade, similaridade a diferentes realidades humanas (CORDNER, 

2004). As obras que representam este período são História da sexualidade 2: o uso dos 

prazeres e História da sexualidade 3: o cuidado de si, ambas de 1984. 

Considerando a abordagem das relações de poder por Foucault em sua etapa 

genealógica, comparando as técnicas de disciplina nos modelos prisionais do século XVIII 

com outras organizações tais como hospitais, fábricas, escolas, quartéis, ligado a isto a sua 

relevância para a análise organizacional (BURREL, 1988) e o tema proposto para esta 

pesquisa, a seguir será abordada a genealogia do poder de uma forma mais detalhada. 

 

2.4.1 A Genealogia do Poder 

 

Ainda que surjam algumas referências a uma teoria geral do poder em Foucault 

(ORTEGA, 1999b), o próprio Ortega (1999a) e outros autores, tais como Machado (1979), 

Maia (1995), Motta e Alcadipani (2004), efetivamente falam de uma analítica do poder, e o 

próprio Foucault (1988) explicou, falando de suas pesquisas, que a sua busca seria mais por 

uma analítica do poder, e não por uma teoria: 

O que está em jogo nas investigações que virão a seguir é dirigirmos menos para 

uma ‘teoria’ do poder do que para uma ‘analítica’ do poder: para uma definição do 

domínio específico formado pelas relações de poder e determinação dos 

instrumentos que permitam analisá-lo (FOUCAULT, 1988, p. 92). 

Assim, o poder não é “[...] uma realidade que possua uma natureza, uma essência que 

seria definida por suas características universais” (ALCADIPANI, 2005, p. 48), mas se 

materializa acima de tudo em uma prática social (MACHADO, 1979), está em toda parte, de 

forma onipresente, porque provem de todos os lugares, permeando como uma rede todo o 

corpo social (MAIA, 1995), estruturando as relações sociais, mas não como um estado de 

dominação, pois é exercido somente sobre sujeitos que têm liberdade. 

Os dois modelos tradicionalmente disponíveis para analisar as relações de poder, o 

modelo do direito e o modelo estratégico, não dão conta de toda a sua complexidade. O poder 

como lei, como proibição, como instituição, proposto pelo direito, já se mostrou inadequado, 

e o modelo estratégico, guerreiro, fica nas palavras, utilizando metáforas, tais como “guerra 
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de todos contra todos”, “luta pela vida” e assim a proposta é que “seria necessário tentar 

aprimorar esta análise das relações de força” (FOUCAULT, 1979a, p. 241). 

Para Foucault (1988), o poder não é uma forma de sujeição ou um sistema de sujeição 

de indivíduos ou grupos sobre outros, mas como uma multiplicidade de correlações de força: 

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 

correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 

organização; o jogo que, através da luta e afrontamentos incessantes as transforma, 

reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram uma nas outras, 

formando cadeias ou sistemas ao contrário, as defasagens e contradições que as 

isolam entre si; enfim, as estratégias que se originam e cujo esboço geral ou 

cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, 

nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p. 102). 

 

Neste sentido o poder é onipresente, “não porque englobe tudo e sim porque provém 

de todos os lugares”. Não é uma instituição, estrutura ou potência, mas é o “nome dado a uma 

situação estratégica complexa numa sociedade determinada”, com algumas características 

importantes (FOUCAULT, 1988, p. 103): 

i) O poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se 

guarde ou deixe escapar; [...] (FOUCAULT, 1988, p. 104). 

ii) [...] O poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações 

desiguais e móveis (FOUCAULT, 1988, p. 104). 

iii) As relações de poder não se encontram em posição de exterioridade com 

respeito a outros tipos de relações (processos econômicos, relações de 

conhecimentos, relações sexuais), mas lhe são imanentes; são os efeitos 

imediatos das partilhas, desigualdades e desequilíbrios que se produzem 

nas mesmos e, reciprocamente, são as condições internas destas 

diferenciações; [...] (FOUCAULT, 1988, p. 104). 

iv) O poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações de poder, e 

como matriz geral, uma posição binária e global entre dominadores e 

dominados [...](FOUCAULT, 1988, p. 104). 

v) As relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e não subjetivas 

[...] não há poder que ser exerça sem uma série de miras e objetivos. [...] a 

lógica ainda é perfeitamente clara, as miras decifráveis e, contudo, acontece 

não haver mais ninguém para tê-las concebido e poucos para formulá-las: 

caráter implícito das grandes estratégias anônimas, quase mudas, que 

coordenam táticas loquazes, cujos ‘inventores’ ou responsáveis quase 

nunca são hipócritas (FOUCAULT, 1988, p. 105). 

vi) Onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) 

esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder 

[...] (FOUCAULT, 1988, p. 105); 

vii)  Não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa – alma da 

revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim 

resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, 

improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, 

violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou 

fadadas ao sacrifício; por definição, não podem existir a não existir a não 

ser no campo estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 1988, p. 

106). 

As relações de poder presumem um enfrentamento perpétuo, das partes envolvidas, 

através de táticas e técnicas, pois a ideia de resistência é um ponto fundamental destas 
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relações, assim como a liberdade, pois “não há poder sem liberdade e sem potencial de 

revolta” (MAIA, 1995, p. 89): 

É preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão móvel, tão 

produtiva quanto ele. Que como ele venha de ‘baixo’ e se distribua estrategicamente. 

[...] a partir do momento em que há uma relação de poder, há uma possibilidade de 

resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua 

dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa 

(FOUCAULT, 1979a, p. 241). 

O exercício do poder como um “modo de ação sobre as ações dos outros” pressupõe a 

existência da liberdade como condição obrigatória da relação, de tal forma que “não há 

relação de poder onde as determinações estão saturadas – a escravidão não é uma relação de 

poder, pois o homem está acorrentado (trata-se então de uma relação física de coação)” 

(FOUCAULT, 1995b, p. 244). 

Outro destaque importante na abordagem de Foucault sobre o poder refere-se ao 

abandono de uma visão tradicional do poder, baseada em aspectos negativos, como proibição, 

censura, interdição, repressão, coação, entre outros: “Já repeti cem vezes que a história dos 

últimos séculos da sociedade ocidental não mostrava a atuação de um poder essencialmente 

repressivo” (FOUCAULT, 1988, p. 91). 

Esta percepção dos efeitos do poder pela repressão seria puramente jurídica e na visão 

de Foucault (1979b), seria uma “[...] noção negativa, estreita e esquelética do poder que 

curiosamente todo mundo aceitou” (FOUCAULT, 1979b, p. 8). Segundo o autor, caso isto 

fosse verdade, o poder não seria obedecido, mas a sua manutenção advém da sua força para 

permear, produzir, induzir ao prazer, formar saberes, produzir discursos, e assim, “deve-se 

considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que 

uma instância negativa que tem por função reprimir” (FOUCAULT, 1979b, p. 8). 

Em sua analítica do poder, Foucault trata primeiro desta concepção usual jurídico-

discursiva, segundo a qual o poder é possuído por pessoas ou instituições, implicando em um ter-

se ou não o poder, associado à repressão e dominação, e situa a sua gênese na idade média, 

quando do desenvolvimento da monarquia e do Estado com os seus aparelhos, como instituições 

de poder, 

[...] com a tripla característica de se constituírem como conjunto unitário, de 

identificar a sua vontade com a lei, e de se exercerem por meio de mecanismos de 

interdição e sanção. Sua fórmula pax et justitia, nessa função a que pretendia, a paz 

como proibição das guerras feudais e privadas e a justiça como maneira de 

suspender o acerto de contas privado nos litígios (FOUCAULT, 1988, p.97). 

 

Para Alcadipani (2005), Foucault dirige suas críticas: 
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[...] à visão contratualista do poder, que tem Hobbes, Locke e Rousseau como suas 

maiores expressões. Assim, o poder seria designado pelo contrato social entre os 

homens e seus soberanos e, por meio do contrato, os primeiros passariam o poder 

para os segundos em troca de segurança e justiça (ALCADIPANI, 2005, p. 45). 

Segundo Foucault (1988), surge uma tradição nos séculos XVIII e XIX relacionando o 

poder monárquico absoluto com o não-direito: 

 O arbítrio, os abusos, o capricho, a pura vontade, os privilégios e as exceções, a 

continuação tradicional das situações de fato. Mas isto seria esquecer o traço 

histórico fundamental de que as monarquias ocidentais se edificaram como sistemas 

de direitos, foram refletidas através de teorias do direito e fizeram funcionar seus 

mecanismos de poder na forma de direito (FOUCAULT, 1988, p. 98). 

No século XIX aprofunda-se esta crítica às instituições políticas, mostrando: 

Não somente que o poder real escapava às regras do direito, porém que o próprio 

sistema do direito nada mais era do que uma maneira de exercer a violência, de 

anexá-la em proveito de alguns, e fazer funcionar, sob a aparência da lei geral, as 

dissimetrias e injustiças de uma dominação [e que] apesar das diferentes épocas e 

objetivos, a representação do poder permaneceu marcada pela monarquia, [pois] no 

pensamento e na análise ainda não cortaram a cabeça do rei (FOUCAULT, 1988, p. 

99). 

 

Os traços desta concepção jurídico-discursiva poderiam ser resumidos em duas 

questões básicas: a relação sempre negativa do poder, com rejeições, ocultamentos e 

exclusões, e a instância da regra, onde “[...] o poder seria essencialmente o que dita a lei”, 

reduzindo tudo o mais ao que é lícito ou ilícito (ALCADIPANI, 2005, p. 46). 

Em sua analítica, Foucault (1979c) não tem preocupação com a origem, com a 

história, com a gênese do poder, com a sua localização, ou mesmo com uma elaboração de 

uma teoria: 

O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em um 

determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo que é um poder, 

me parece baseada em uma análise enganosa e que, em todo caso, não dá conta de 

um número considerável de fenômenos. Na realidade, o poder é um feixe de relações 

mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos 

coordenado (FOUCAULT, 1979c, p. 248). 

A proposta de Foucault é de uma reflexão que evita discutir a origem do poder, 

distanciando-se também da compreensão do exercício do poder em termos jurídicos, adotando 

uma perspectiva descritiva, buscando “identificar e explicitar os diferentes mecanismos, 

táticas e estratégias empregadas, bem como a forma de funcionamento, das relações de poder 

em sociedade”, estratégias estas com efeitos produtivos (MAIA, 1995, p. 84). 

Ao analisar as relações de poder, Foucault se distancia do pensamento marxista ou 

neomarxista, apesar da confusão provocada pela classificação de Burrell e Morgan (1979) de 
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sua obra no paradigma humanista radical, e propõe a concepção de um poder microfísico, sem 

nenhuma fonte ou possuído por alguém ou algo, como também destaca Souza et al. (2006), 

por organizações, diretores, gerentes, equipamentos, ou conforme escreve Deleuze (2005), 

apresentando-se sim, como uma relação de forças: 

O que é poder? A definição de Foucault parece bem simples: o poder é uma relação 

de forças, ou melhor, toda relação de forças é uma ‘relação de poder’. 

Compreendamos primeiramente que o poder não é uma forma, por exemplo, a 

forma-Estado; e que a relação de poder não se estabelece entre duas formas, como o 

saber. Em segundo lugar, a força, a força não está nunca no singular, ela tem como 

característica essencial estar em relação com outras forças, de forma que toda força 

já é uma relação, isto é, poder: a força não tem objeto nem sujeito a não ser a força. 

[...] ‘é uma ação sobre ação, sobre as ações eventuais, ou atuais, futuras ou 

presentes’, é ‘um conjunto de ações sobre ações possíveis’. Pode-se então conceber 

uma lista, necessariamente aberta, de variáveis exprimindo uma relação de forças ou 

de poder, constituindo ações sobre ações: incitar, induzir, desviar, tornar fácil ou 

difícil, ampliar ou limitar, tornar mais ou menos possível (DELEUZE, 2005, p. 78, 

79).          

 

2.4.1.1  Os Mecanismos de Poder: o suplício, as disciplinas, a biopolítica. 

 

Em seu artigo pioneiro sobre Foucault, Burrell (1988) fala de dois modos de 

dominação no mundo ocidental - o tradicional e o disciplinar – e as sociedades em suas 

histórias teriam caminhado do modo tradicional, ligado em sua gênese ao suplício do corpo, 

para o método disciplinar com as suas formas de correção e treinamento, de tal forma que 

“[...] a sociedade contemporânea não é mantida por um visível aparato de guardas nacionais e 

policias de Estado, menos ainda pelo compartilhamento de um sistema de valores, mas por 

técnicas ocultas de disciplina no trabalho em instituições ‘carcerárias’” (BURREL, 1988, p. 

225). 

Exemplificando o modo tradicional de dominação do corpo, Foucault (2009) descreve 

o impressionante suplício de Damiens
4
, condenado em 02 de março de 1757  

[...] a pedir perdão publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris [para 

onde deveria ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando 

uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na Praça de 

Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, 

coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o 

dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se 

aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretido 

conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos 

                                                 
4
 Damiens, por ter atentado contra a vida do rei, sofreu uma das punições mais bárbaras da história. Além da 

pena cruel, a execução cheia de contratempos, a qual resultou inclusive na posterior punição de seu carrasco 

por não “competência”, fez com que  sua  morte se tornasse exemplo dos suplícios infligidos no século XVIII. 
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e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzido a cinzas, e suas cinzas 

lançadas ao vento (FOUCAULT, 2009, p. 9) 

O deslocar de uma dominação baseada no suplício para um biopoder compõe os 

mecanismos de poder apresentados por Foucault: os suplícios, as disciplinas e a biopolítica. O 

mecanismo dos suplícios se faz presente nas monarquias pré-capitalistas, com declínio no 

final do século XVIII e início do XIX em virtude da reforma dos meios de punição “[...] do 

ponto de junção entre a luta contra o superpoder do soberano e a luta contra as ilegalidades até 

então toleradas” (ALCADIPANI, 2005, p. 64), deslocando-se o direito de punir “[...] da 

vingança do soberano à defesa da sociedade, [mas] com elementos tão fortes, que se torna 

quase mais temível” (FOUCAULT, 2009, p. 87). 

Nas monarquias pré-capitalistas a aplicação do suplicio aos infratores tinha um 

objetivo pedagógico, para que através de um movimento de ostentação, o transgressor fosse 

punido e os demais “candidatos a transgressores” vissem o que poderia ocorrer caso a sua 

ação venha a se concretizar. Foucault (2009) ao tratar do suplício cita um texto de Soulatges 

de 1762
5
, descrevendo a pena de morte natural: 

A pena de morte natural compreende todos os tipos de morte: uns podem ser 

condenados à forca, outros a ter a mão ou a língua cortada ou furada e ser 

enforcados em seguida; outros, por crimes mais graves, a ser arrebentados vivos e 

expirar na roda depois de ter os membros arrebentados; outros a ser arrebentados até 

a morte natural, outros a ser estrangulados e em seguida arrebentados, outros a ser 

queimados vivos, outros a ser queimados depois de estrangulados; outros a ter a 

língua cortada ou furada, e em seguida queimados vivos; outros a ser puxados por 

quatro cavalos, outros a ter a cabeça cortada, outros enfim a ter a cabeça quebrada 

(FOUCAULT, 2009, p. 34). 

 

Ainda que este fosse um espetáculo de horror, Foucault (2009) argumenta que existia 

uma distância significativa entre a possibilidade do suplício e a prática, de tal forma que este 

tipo de pena não era o mais frequente: na França, entre 1755 e 1785, as penas capitais (roda, 

forca, fogueira) representaram de 9% a 10% das sentenças e a maior parte das condenações 

era de banimento ou multa. 

Segundo Foucault (2009), apesar da brutalidade, o ritual de suplício, inexplicável para 

alguns, era uma técnica racional, e o ritual não deveria ser equiparado aos extremos de uma 

raiva sem lei, obedecendo a três critérios principais: 

[...] em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, 

se não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar, hierarquizar; [...] o suplício 

                                                 
5
 SOULATGES, J. A. Traité des crimes. Toulose, 1762. 
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repousa na arte quantitativa do sofrimento. [Em segundo lugar] a produção [do 

suplício] é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a 

qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a 

pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. [Em terceiro lugar], além 

disso, o suplício faz parte de um ritual. É um elemento na liturgia punitiva, e que 

obedece a duas exigências. Em relação à vitima, ele deve ser marcante: destina-se, 

ou pela cicatriz que deixa no corpo, ou pela ostentação de que se acompanha, a 

tornar infame aquele que é sua vítima [...]. E pelo lado da justiça que o impõe, o 

suplício deve ser ostentoso, deve ser constatado por todos (FOUCAULT, 2009, p. 

35, 36, grifo nosso). 

Ainda discorrendo sobre o suplício penal, Foucault (2009, p. 36) afirma que este não 

era “[...] a exasperação de uma justiça que, esquecendo os seus princípios, perdesse todo o 

controle”; o corpo supliciado estava inserido no cerimonial judiciário que deveria trazer à luz 

a verdade do crime; o próprio interrogatório era como o suplício da verdade. 

O suplício penal, judiciário, como ritual político, é uma vingança pessoal e pública do 

próprio soberano: 

O suplício deve ser compreendido também como um ritual político. Faz parte, 

mesmo num modo menor, das cerimônias pelas quais se manifesta o poder [...] O 

crime, além da vítima imediata, ataca o soberano; ataca-o pessoalmente, pois a lei 

vale como a vontade do soberano; ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força 

do príncipe [...] Mas o castigo é também uma vingança pessoal e pública, pois na lei 

a força físico-política do soberano está de certo modo presente (FOUCAULT, 2009, 

p. 47, 48). 

Em todo o processo de julgamento e suplício, o papel do povo é ambíguo, pois é 

chamado como testemunha, como partícipe, mas também é chamado para que como 

indivíduos tenham medo; mas conforme a pena e as circunstâncias, como a comparação com 

outros crimes, o povo pode revoltar-se, agitar-se, e assim, o abandono da “liturgia dos 

suplícios” não tinha como origem os sentimentos de humanidade, mas “de parte do poder, um 

medo político diante do efeito desses rituais ambíguos” (FOUCAULT, 2009, P. 63). 

Ao longo do tempo, final do século XVIII e início do século XIX, encontram-se 

protestos contra o suplício entre filósofos e teóricos do direito, juristas, magistrados, 

parlamentares, legisladores, defendendo-se sim a punição, mas de uma outra forma, 

eliminando a “confrontação física entre soberano e condenado”, o “conflito frontal entre a 

vingança do príncipe e a cólera contida do povo” (FOUCALT, 2009, p. 71). 

O suplício, “[...] revoltante na perspectiva do povo, [...]  Vergonhoso, considerado da 

perspectiva da vítima, reduzida ao desespero [...]. Perigoso, pelo apoio que nele encontram, 

uma contra a outra, a violência do rei e do povo” (FOUCAULT, 2009, p. 71, grifo nosso)., 

mas acima de tudo na razão crítica dos reformadores, advém não da crueldade, mas de uma 
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má economia do poder advindo de um excesso central, representado pelas jurisdições 

inferiores, acusação, juízes e pelo rei  (FOUCAULT, 2009). 

Este movimento representou um caminhar do regime de suplícios para o regime das 

punições, representando não um punir menos, mas um punir melhor, fazendo: 

da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, coextensiva à 

sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade 

atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais 

profundamente no corpo social o poder de punir (FOUCAULT, 2009, p. 79). 

Neste movimento, e ainda sob o mecanismo jurídico discursivo, o poder de causar a 

morte passa para um poder de causar a vida, caracterizado pelo crescente ordenamento das 

pessoas, de forma capilar em toda a sociedade, “sob o pretexto de desenvolver o bem-estar 

dos indivíduos e das populações” (ALCADIPANI, 2005, p. 66), pois com o surgimento do 

capitalismo como novo regime econômico, “o poder personificado na figura do soberano 

passou a ser inadequado às necessidades do capitalismo” (ALCADIPANI, 2005, p. 67). 

Foucault (1988), falando sobre o “direito de morte e poder sobre a vida”, defende que 

nos séculos XVII e XVIII nasce uma “era do biopoder”, com duas vertentes principais: uma 

primeira centrando-se no corpo como máquina e uma segunda no corpo-espécie. Na vertente 

do corpo como máquina a ênfase está “no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, 

nos extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua 

integração em sistemas de controle eficazes e econômicos” (FOUCAULT, 1988, p. 151) 

desempenhando as escolas, colégios, casernas, ateliês papel fundamental neste processo. 

Eis como ainda no início do século XVII se descrevia a figura do soldado. O soldado 

é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe; que leva os sinais naturais de 

seu vigor e coragem, as marcas também do seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua 

força e valentia: e se é verdade que deve aprender aos poucos os ofícios das armas – 

essencialmente lutando – as manobras como a marcha, as atitudes como o porte da 

cabeça se originam , em boa parte, de uma retórica corporal da honra [...] o soldado 

tornou-se algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo inapto [herdado 

de um período anterior indisciplinar], fez-se a máquina de que se precisa; 

corrigiram-se aos poucos as posturas: lentamente uma coação calculada percorre 

cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente 

disponível, e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos; em resumo, foi 

‘expulso o camponês’ e lhe foi dada a fisionomia de soldado (FOUCAULT, 2009, p. 

131). 

      

Quanto à vertente do corpo-espécie, surge, nas práticas políticas e econômicas, uma 

série de controles regulares e intervenções problematizando a “proliferação, os nascimentos e 

a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que 

podem fazê-los variar” (FOUCAULT, 1988, p. 152), representados por autores como o 
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fisiocrata François Quesnay (1964-1774), com a sua tabulação das riquezas, nos primórdios 

da Economia; ou Jean-Baptiste Moheau (1745-1794), considerado um proto-demógrafo da 

escola francesa de Aritmética Política com o seu trabalho sobre a população francesa 

(FOUCAULT, 1988). 

Assim, a conclusão de Foucault, é que este biopoder, com estas duas vertentes e sua 

ênfase na docilidade e utilidade, controlando o corpo social através do controle do indivíduo: 

[...] foi um elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pode 

ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e 

por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos 

econômicos. Mas o capitalismo exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o 

crescimento tanto de seu reforço quanto de sua utilizabilidade e sua docilidade; 

foram-lhe necessários métodos de poder capazes de majorar forças, as aptidões, a 

vida em geral, sem por isto torná-las mais difíceis de sujeitar; se o desenvolvimento 

dos grandes aparelhos de Estado, como instituições de poder, garantiu a manutenção 

das relações de produção, os rudimentos de anátomo e de biopolítica, inventados no 

século XVIII como técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social e 

utilizadas por instituições diversas (a família, o exército, a escola, a polícia, a 

medicina individual ou a administração das coletividades), agiram no nível dos 

processos econômicos, do seu desenrolar, das forças que estão e ação em tais e 

processos e os sustentam (FOUCAULT, 1988, p. 153). 

 

2.4.1.2  As Disciplinas: o corpo-máquina 

 

Como oposição ao suplício e as penas como mecanismos de poder, surgem as 

disciplinas e a biopolítica, a primeira atuando sobre o corpo individual, tentando “reger a 

multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em 

corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos” 

(FOUCAULT, 1999, p. 289), e a segunda, como um processo massificante, sobre a 

população, na medida em que a multiplicidade dos homens forma uma “massa global, afetada 

por processos de conjunto que são próprias da vida, que são processos como o nascimento, a 

morte, a doença” (FOUCAULT, 1999, p. 289), sem que estas alterações representem uma 

orquestração “guiada por mentes malignas e dominadoras” ou como resultado de relações 

econômicas (MOTTA; ALCADIPANI, 2004, p. 120). 

Ao contrário dos sistemas de punição, a disciplina “é uma técnica de poder que 

implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos, [exercendo o seu] controle, não 

sobre o resultado de uma ação, mas sobre o seu desenvolvimento” (FOUCAULT, 1979b, p. 

106) permitindo correções e ajustes ao longo do seu desenrolar. 
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O seu aperfeiçoamento como “uma nova técnica de gestão dos homens” amadurece 

nos séculos XVII e XVIII como fórmulas gerais de dominação, mas historicamente já 

existiam em outros ambientes (FOUCAULT, 1979d, p. 105): 

Historicamente as disciplinas existiam há muito tempo, na Idade Média e mesmo na 

Antiguidade. Os mosteiros são um exemplo de região, domínio no qual reinava o 

sistema disciplinar. A escravidão e as grandes empresas escravistas existentes nas 

colônias espanholas, inglesas, francesas, holandesas, etc., eram modelos 

disciplinares (FOUCAULT, 1979d, p. 105). 

Na sua essência, as disciplinas são diferentes da escravidão, da domesticidade, da 

vassalidade e do ascetismo: 

[...] diferentes da escravidão, pois não se fundamentam numa relação de 

apropriação dos corpos [...]; diferentes também da domesticidade, que é uma 

relação de dominação constante, global, maciça, não analítica, ilimitada e 

estabelecida sob a forma da vontade singular do patrão; diferentes da vassalidade 

que é uma relação de submissão altamente codificada, mas longínqua e que se 

realiza menos sobre as operações do corpo que sobre os produtos do trabalho e as 

marcas rituais da obediência; diferentes ainda do ascetismo e das “disciplinas” de 

tipo monástico, que têm por função realizar renúncias mais do que aumentos de 

utilidade e que, se implicam em obediência a outrem (FOUCAULT, 2009, p. 133, 

grifo nosso). 

 

Além de objetivar corpos dóceis e úteis, as disciplinas na busca pela utilidade, devem 

fazê-lo também no menor tempo possível e por esta razão a importância do princípio de 

controle do tempo, em um processo de modificação e afinamento do tempo conhecido nas 

comunidades monásticas: agora são quartos de hora, minutos, segundos. Nas escolas, o 

controle do tempo é meticuloso: “8,45 entrada do monitor; 8,52 chamada do monitor; 8,56 

entrada das crianças e oração; 9 horas entrada nos bancos; 9,04 primeira lousa; 9,08 fim do 

ditado; 9,12 segunda lousa” (FOUCAULT, 2009, p. 145), bem como no exército e nas 

indústrias. 

Foucault (2009) aborda a disciplina nos colégios, quartéis e nas fábricas. A fábrica que 

surge no final do século XVIII é comparada a um convento, a uma cidade fechada: 

O guardião ‘só abrirá as portas à entrada dos operários, e depois que houver soado o 

sino que anuncia o reinicio do trabalho’. Quinze minutos depois, ninguém mais terá 

direito de entrar; no fim do dia, os chefes de oficina devem entregar as chaves ao 

guarda suíço da fábrica que então abrirá as suas portas (FOUCAULT, 2009, p. 137, 

138). 

 

Ainda que importante este princípio da clausura “não é constante, nem indispensável, 

nem suficiente nos aparelhos disciplinares” (FOUCAULT, 2009, p. 138), pois o espaço é 

trabalhado de uma maneira mais flexível, pois os indivíduos têm os seus lugares no ambiente 

de produção, mas este lugar pode mudar conforme a sua função, conforme a sua tarefa, 

conforme a sua responsabilidade. O planejamento ocorre de tal forma que a qualquer 
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momento os indivíduos podem ser localizados, comunicações são estabelecidas ou cortadas, e 

suas qualidades ou méritos, apreciados, sancionados e medidos (FOUCAULT, 2009). 

O princípio individualizante nas fábricas é complexo, pois não basta isolar os 

indivíduos e localizá-los, mas faz-se necessário uma distribuição em um aparelho de 

produção: “é preciso ligar a distribuição dos corpos, a arrumação espacial do aparelho de 

produção e as diversas atividades na distribuição dos postos”, considerando que os elementos 

“são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar que ocupa na série, e pela distância 

que o separa dos outros” (FOUCAULT, 2009, p. 140). A conclusão a que se chega é que “a 

primeira das grandes operações da disciplina é então a constituição de ‘quadros vivos’ que 

transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas” 

(FOUCAULT, 2009, p.143). 

Como a disciplina realiza a sua operação de controle ou como assegura o seu 

exercício? Três instrumentos simples, mas potentes garantem o seu sucesso: o olhar 

hierárquico, a sanção normalizadora e o exame, uma combinação dos dois primeiros. 

O olhar hierárquico, fazendo uso da observação, registro e treinamento em torno dos 

homens torna-se um operador econômico sobre fiscais e fiscalizados: 

Organiza-se assim como um poder múltiplo, automático e anônimo; pois, se é 

verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu funcionamento é de uma rede 

de relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para cima e 

lateralmente; essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se 

apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados (FOUCAULT, 2009, 

p. 170). 

A sanção normalizadora, como sintetiza Alcadipani (2005), é um pequeno mecanismo 

penal, com uma espécie de privilégio de justiça, 

 

[...] com suas leis próprias, seus delitos especificados, sua formas particulares de 

sanção, suas instâncias de julgamento, [envolvendo também uma] micropenalidade 

do tempo (atrasos, ausências), da maneira de ser (grosseria, desobediência), da 

atividade (desatenção, falta de zelo), dos discursos (tagarelice, desobediência), do 

corpo (atitudes incorretas, gestos não conformes), da sexualidade (imodéstia, 

indecência) (grifo nosso) (ALCADIPANI, 2005, p. 75). 

 

E neste mecanismo penal, os deslizes, as transgressões, os desvios são punidos através 

de processos sutis, com graduações variadas, envolvendo pequenos castigos físicos e 

humilhações, entre outros. 

O exame, como combinação da hierarquia que vigia e da sanção que normaliza, é 

“uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir” (FOUCAULT, 2009, p. 177), 

altamente ritualizada, desempenhando três ações: a) o exame inverte a economia da 
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visibilidade no exercício do poder; b) o exame faz também a individualidade entrar num 

campo documentário; c) o exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de 

cada indivíduo ‘um caso’ (FOUCAULT, 2009). 

Tradicionalmente o poder é o que se vê, enquanto ficam esquecidos aqueles sobre os 

quais ele é exercido. No caso do poder disciplinar, ele é invisível, impondo, diferentemente, 

aos que são submetidos uma visibilidade obrigatória; os súditos é que devem ser vistos. O 

exame desempenha o papel das “grandes funções disciplinares de repartição e de 

classificação, de extração máxima das forças e dos tempos e de composição perfeita das 

aptidões” (ALCADIPANI, 2005, p. 78). 

A arquitetura de funcionamento das disciplinas tem como modelo o panóptico 

idealizado por Jeremy Bentham, filósofo e jurista inglês que viveu no período de 1748 a 1832. 

Neste modelo, o interior das penitenciárias seria constituído de celas posicionadas de 

forma circular, celas estas com grades dos dois lados, uma voltada para o interior e outra para 

exterior, as quais permitem que a luz a atravesse. No centro uma torre de vigia, com largas 

janelas que se abrem para a face interna do anel, construídas de tal forma que o vigia sempre 

consegue ver todos os prisioneiros e estes, por causa da construção e da luz, nunca consegue 

vê-lo. O resultado e objetivo do modelo é que o detento nunca sabe se é vigiado ou não, mas 

tem a certeza de que a vigilância é sempre possível. 

O efeito mais importante do panóptico era o de: 

 
Induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o 

funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em 

seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a 

tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma 

máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o 

exerce: enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que 

eles mesmos são os portadores (FOUCAULT, 2009, p. 191) 

 

Em uma sociedade disciplinar, o modelo panóptico funciona como um zoológico real, 

onde 

O animal é substituído pelo homem, a distribuição individual pelo grupamento 

específico e o rei pela maquinaria de um poder furtivo. Fora essa diferença, o 

panóptico, também faz um trabalho de naturalista. Permite estabelecer as diferenças: 

nos doentes, observar os sintomas de cada um, sem que a proximidade dos leitos, a 

circulação dos miasmas, os efeitos do contágio misturem os quadros clínicos; nas 

crianças anotar os desempenhos (sem que haja limitação ou cópia), perceber 

aptidões, apreciar os caracteres, estabelecer classificações rigorosas e, em relação a 

uma evolução normal, distinguir o que é “preguiça e teimosia” do que é 

“imbecilidade incurável”; nos operários, anotar as aptidões de cada um, comparar o 

tempo que levam para fazer um serviço, e, se são pagos por dia, calcular seu salário 

em vista disso (FOUCAULT, 2009, p. 193). 
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A vigilância disciplinar “organiza-se como um poder múltiplo, automático e anônimo” 

que atua sobre o indivíduo em uma rede de relações de alto a baixo, de uma forma em que 

todos controlam e todos são controlados, “fiscais perpetuamente fiscalizados”, poder este que 

está em toda parte não deixando nenhuma parte às escuras, substituindo “o brilho das 

manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados” (FOUCAULT, 2009, p. 170). 

Nesta perspectiva não existem detentores de poder, dominados ou dominadores: 

Assim, não há bons e maus detentores de poder e pessoas sem poder, dominadores e  

dominados. Todos estão imersos na teia do poder e são por ela controlados e 

submetidos pelos olhares. Não podemos dizer que alguns estão no comando dos 

outros, mas sim, no limite, todos estão submetidos ao poder (ALCADIPANI, 2005, 

p. 75). 

 

2.4.1.3         A Biopolítica: o corpo-espécie 

 

Diferentemente da disciplina, uma técnica de biopoder dirigida ao corpo do indivíduo, 

nas palavras de Foucault (1999, p. 289) uma “anátomo-política do corpo humano”, a 

biopolítica massificante, que surge no fim do século XVIII, dirige-se ao homem como 

espécie, constituído por uma série de feitos de conjunto relacionados à vida: o nascimento, a 

morte, a produção, as doenças. Surgem as primeiras demografias, lançando mão da medição 

estatística, com preocupações não somente com a morte (epidemias), mas com as doenças que 

afetam uma população (endemias), incapacitam, subtraindo forças, diminuindo a dedicação ao 

trabalho, elevando os custos econômicos tanto do lado da produção quanto do tratamento. 

Outro problema importante, objeto da intervenção da biopolítica, trata-se do 

envelhecimento do indivíduo, retirando-o de suas atividades produtivas; além dos acidentes, 

enfermidades de uma forma geral, que conduzem o desenvolvimento de mecanismos mais 

sutis e racionais, tais como os seguros, as poupanças individuais e coletivas, a seguridade 

social, entre outros. Além disto, é também da preocupação da biopolítica o problema da 

cidade moderna, desafios estes que servem de base para um saber e uma intervenção do poder 

(FOUCAULT, 1999). 

Este novo biopoder irá lidar não com o indivíduo ou com a sociedade da teoria do 

direito; não com o indivíduo e o seu corpo do âmbito das disciplinas, mas com um novo corpo 

múltiplo, designado de população, representando um problema político, científico e biológico: 

“a biopolítica vai se dirigir, em suma, aos acontecimentos aleatórios que ocorrem numa 

população considerada em sua duração” (FOUCAULT, 1999, p. 293), buscando a 
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manutenção de uma média, a obtenção de estados globais de equilíbrio, não “a partir de uma 

norma predeterminada, como no caso das disciplinas, mas a partir do combate a certas 

normalidades vistas como desviantes do que se poderia definir como uma curva normal geral” 

(ALCADIPANI, 2005, p. 90). 

Diferentemente do poder absoluto do soberano para poder fazer morrer e deixar viver, 

este biopoder da população constitui um poder para fazer viver e deixar morrer, intervindo 

para aumentar a vida, controlando os “seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências” 

(FOUCAULT, 1999, p. 225). O poder preocupa-se com a mortalidade na população, enquanto 

a morte, outrora ritualística e com a participação da família e mesmo a sociedade, passou à 

privacidade última do indivíduo, situando-se na extremidade do poder, ou mesmo do lado de 

fora do poder. Enquanto no direito da soberania a morte se destacava, agora, na biopolítica, a 

morte passa a ser “o momento em que o indivíduo escapa a qualquer poder” (FOUCAULT, 

1999, p. 296). 

Observando a partir do século XVIII o desenvolvimento de uma “tecnologia 

reguladora da vida e [de uma] tecnologia disciplinar do corpo” Foucault (1999, p. 297), 

sobrepostas e com pequena defasagem cronológica, Foucault irá argumentar que tudo 

aconteceu:  

[...] como se o poder que tinha como modalidade, como esquema organizador, a 

soberania, tivesse ficado inoperante para reger o corpo econômico e político de uma 

sociedade em via, a um só tempo, de explosão demográfica e de industrialização. De 

modo que à velha mecânica do poder de soberania escapavam muitas coisas, tanto 

por baixo quanto por cima, no nível do detalhe e no nível da massa. Foi para 

recuperar o detalhe que se deu urna primeira acomodação: acomodação dos 

mecanismos de poder sobre o corpo individual, com vigilância e treinamento - isso 

foi a disciplina. E claro, essa foi a acomodação mais fácil, mais cômoda de realizar. 

E por isso que ela se realizou mais cedo - já no século XVII, inicio do século XVIII - 

em nível local, em formas intuitivas, empíricas, fracionadas, e no âmbito limitado de 

instituições como a escola, o hospital, o quartel, a oficina, etc. E, depois, [...] no final 

do século XVIII, uma segunda acomodação, sobre os fenômenos globais, sobre os 

fenômenos de população, com os processos biológicos ou biossociológicos das 

massas humanas. Acomodação muito mais difícil, pois, e claro, ela implicava órgãos 

complexos de coordenação e de centralização (FOUCAULT, 1999, p. 298). 

As disciplinas e a biopolítica constituem na verdade duas diferentes séries ao longo do 

tempo: a série “corpo-organismo-disciplina-instituições” e a série “processos biológicos-

mecanismos reguladores-Estado”; e ainda que as disciplinas ultrapassem o âmbito 

institucional e local onde são consideradas, e as regulações globais sejam localizadas também 

abaixo do nível estatal, os dois conjuntos de mecanismos, um disciplinar e outro regulador, 

não estão no mesmo nível, podendo assim “não se excluírem e poderem articular-se um com o 

outro” (FOUCAULT, 1999, p. 298). 
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2.4.1.4  Governamentalidade
6
: as artes de governar 

 

Sobre a abordagem da governamentalidade por Foucault, a partir de 1976, Fontana e 

Bertani (1999), falando sobre a situação do curso Em defesa da sociedade, relembram que as 

disciplinas foram discutidas nos cursos de 1972-1973 (A sociedade punitiva), de 1973-1974 

(O poder psiquiátrico), de 1974-1975 (Os anormais) e em 1975 no livro Vigiar e Punir. A 

discussão da governamentalidade, juntamente com o biopoder, foi iniciada no primeiro 

volume de História da sexualidade: a vontade de saber de 1976 e no curso de 1975-1976 

(Em defesa da sociedade), e aprofundada nos cursos de 1977-1978 (Segurança, território e 

população), de 1978-1979 (Nascimento da biopolítica) e o início do curso de 1979-1980 

(Do governo dos vivos). 

Ortega (1999a, p. 37) esclarece que o curso de 1976-1977 foi suspenso por Foucault 

porque “o caminho seguido até aquele momento não lhe parecia mais o adequado” e no curso 

de 1977-1978 (Segurança, território e população) aparece a temática do governo, quando o 

esperado era a continuidade do último capítulo de Vontade de Saber, delineando o 

pensamento de Foucault entre 1977 e 1979: governo, poder pastoral, razão de Estado e 

liberalismo. 

Sobre os anos de 1976 e 1977, principalmente, Deleuze (2010) levanta algumas 

questões e mesmo suposições, indagando se Foucault estaria diante de um impasse, diante da 

                                                 
6
  Adota-se aqui o termo governamentalidade, conforme a maioria dos tradutores brasileiros, como Machado 

(1979) e Ribeiro (2006), ainda que autores como Ortega (1999a) e Maia (1995) façam uso de governabilidade, 

destacando a justificativa proposta por Candiotto (2008): 

 Do original: gouvernamentalité, inexistente nos principais dicionários de língua 
francesa. Em português, ora a palavra é traduzida por governabilidade, ora por 
governamentalidade, o que pode resultar em confusões conceituais. Veiga-Neto 
(2002, pp. 20-33) apresenta diversos argumentos em prol do uso de 
governamentalidade e não governabilidade. Um deles é o que segue: enquanto 
governabilidade “denota a qualidade daquele ou daquilo que se pode governar ou 
que se deixa governar, que é dócil, que é obediente”, governamentalidade seria 
mais adequado ao emprego feito por Foucault de gouvernamentalité, como a 
“qualidade segundo a qual o Estado foi se tornando governamental”. Por referir-se 
mais às questões governamentais vinculadas ao surgimento do Estado moderno do 
que propriamente a algo ou alguém que pode ser governado ou dirigido, ou a algo 
ou alguém que é dócil e obediente, prefere-se o conceito governamentalidade. 
Além da razão aduzida, vale ressaltar que, na tradução inglesa do termo, não foi 
utilizada a palavra já dicionarizada governableness, mas o neologismo 
governmentality (CANDIOTTO, 2008, p. 90). 
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pergunta se “não há nada ‘além’ do poder?” (DELEUZE, 2010, p. 134); com Vontade de 

saber destacando pontos de resistência, mas com a sua origem ainda vaga. Pondera também 

sobre a possibilidade de uma crise interior, e fala da “impressão que Foucault queria que o 

deixassem em paz, queria ficar sozinho, com alguns íntimos, afastar-se, ainda que no mesmo 

lugar” (DELEUZE, 2010, p. 134). 

Considerando o exercício do poder como “[...] um modo de ação sobre as ações dos 

outros” (FOUCAULT, 1995b, p. 244) ou “[...] um conjunto de ações sobre ações possíveis 

que se inscreve sobre o campo das possibilidades” (ALCADIPANI, 2005, p. 92), o seu 

exercício tem como objetivo estruturar o eventual campo de ação dos outros, e ainda que seja 

da ordem de governo, não se restringe a estruturas políticas e à gestão do Estado, mas 

assemelha-se à maneira de dirigir a conduta dos indivíduos de uma forma geral.  

É, portanto um governo, como expressão do exercício do poder, tanto da pessoa com 

ela própria, tema dos últimos trabalhos de Foucault, quanto de um grupo em relação ao 

governo das pessoas, estando este último no domínio da esfera política. Qual é a natureza da 

prática de governar? Quem pode governar? O que é governar? Quem é governado? Como se 

governa? Sua característica fundamental refere-se a uma prática política que buscar governar 

um conjunto de pessoas, e ao mesmo tempo, buscar governar cada indivíduo (ALCADIPANI, 

2005). 

Esta imagem de um governo que ‘olha’ o todo e não ‘perde’ o indivíduo, faz com que 

Foucault compare-o com o governo pastoral da instituição eclesiástica, que perdeu sua força 

desde o século XVIII, mas que por outro lado tem a sua função ampliada e multiplicada na 

sociedade como um todo. Esta seria então uma nova forma de poder pastoral, onde a salvação 

deve ser assegurada neste mundo, assumindo salvação aqui diversos significados: “[...] saúde, 

bem-estar (isto é, riqueza suficiente, padrão de vida), segurança, proteção contra acidentes” 

(FOUCAULT, 1995b, p. 238). 

Esta nova forma de poder pastoral está ligada não somente ao Estado, mas implica na 

multiplicação dos agentes de poder, sendo este exercido também através de empreendimentos 

privados, filantropia, estruturas complexas como da medicina, incluindo instituições públicas 

como dos hospitais, mas oferecendo serviços com base na economia do mercado, de tal forma 

que aquele poder que foi associado durante séculos a uma instituição religiosa, ampliou-se 

extraordinariamente (FOUCAULT, 1995b).    
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Sintetizando, a governamentalidade “caracteriza-se por uma prática de soberania 

política que busca governar as pessoas em conjunto, ao mesmo tempo que se preocupa com 

cada indivíduo” (MOTTA; ALCADIPANI, 2004, p. 121) e segundo Ortega (1999a), é 

“definida por Foucault como a relação entre as técnicas de governo dos outros e as do 

governo de si” Ortega (1999a, p. 38). 

A prática de governar, conforme já citado, é “uma prática de soberania política que 

busca governar as pessoas, em conjunto, ao mesmo tempo em que se preocupa com cada 

indivíduo” (ALCADIPANI, 2005, p. 93), revelando uma gestão totalizante e individualizante 

, implicando também na relação indagar “como ser governado, por quem, até que ponto, com 

que fins, por quais métodos”, (FOUCAULT, 2006a, p. 282). 

No curso Segurança, território e população de 1977-1978, Foucault (2008c) irá 

justificar a sua abordagem da governamentalidade à luz dos seus trabalhos anteriores: 

[...] Assim como, para examinar as relações entre razão e loucura no Ocidente 

moderno, procuramos interrogar os procedimentos gerais de internamento e 

segregação, passando por trás do asilo, do hospital, das terapias e das 

classificações, assim como no caso da prisão procuramos passar por trás das 

instituições penitenciárias propriamente ditas, para tentarmos descobrir a economia 

geral de poder, será que, no caso do Estado, é possível dar a mesma virada? Será 

que é possível passar ao exterior? Será que é possível repor o Estado moderno numa 

tecnologia geral de poder que teria possibilitado suas mutações, seu 

desenvolvimento, seu funcionamento? Será que se pode falar de algo como uma 

‘governamentalidade’, que seria para o estado o que as técnicas de segregação eram 

para o sistema penal, o que a biopolítica era para as instituições médicas? 

(FOUCAULT, 2008c, p. 161, 162). 

A arte de governar, no sentido político, no sentido estatal, toma forma vigorosa nos 

séculos XVI-XVII, pois nos séculos XIII, XIV e XV a palavra governar tinha ainda um “[...] 

sentido puramente material, físico, espacial de dirigir, de fazer ir em frente”, ou de uma forma 

mais ampla, de “sustentar assegurando a subsistência” (FOUCAULT, 2008c, p. 162). No 

significado de ordem moral, governar pode significar: 

[...] ‘conduzir alguém’, seja no sentido, propriamente espiritual, do governo das 

almas [...] seja de uma maneira ligeiramente defasada em relação a isso, ‘governar’ 

pode querer dizer ‘impor um regime’, impor um regime a um doente: o médico 

governa o doente, ou o doente que se impõe um certo número de cuidados se 

governa (FOUCAULT, 2008c, p. 163). 

A palavra “governar” antes do seu significado político adquirido a partir do século 

XVI, e o seu sentido de governar, refere-se ao “controle que se pode exercer sobre si mesmo e 

sobre os outros, sobre o seu corpo, mas também sobre a sua alma e sua maneira de agir”, ou 

em outras palavras, “quem é governado são sempre pessoas, homens, são indivíduos ou 
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coletividades” e nunca um Estado, “nunca se governa um território, nunca se governa uma 

estrutura política”; os homens é que são governados (FOUCAULT, 2008c, p. 164). 

A partir do século XVI, surgem tratados sobre a arte de governar, não mais como um 

conselho aos príncipes, mas abordando múltiplos aspectos, tais como o 

 [...] problema do governo de si mesmo [...]; problema do governo das almas e das 

condutas, tema da pastoral católica e protestante; problema do governo das 

crianças, problema central da pedagogia, que aparece e se desenvolve no século 

XVI; enfim, problema do governo dos Estados pelos príncipes (FOUCAULT, 

1979e, p. 277). 

Estes diversos problemas de governo ocorriam no contexto do desenrolar de dois 

processos sociais importantes deste período: de um lado uma forte concentração estatal e do 

outro lado uma dispersão e dissidência religiosa. O enfraquecimento da estrutura feudal e 

fortalecimento dos novos Estados territoriais de um lado e do outro lado o movimento da 

Reforma Protestante, seguida da Contrarreforma, questionando-se o modo de governo 

espiritual (FOUCAULT, 1979e). 

Para Foucault (2006a), o século XVI é emblemático e caracterizado pelas indagações 

sobre “como governar-se, como ser governado, como governar os outros, por quem devemos 

aceitar ser governados, como fazer para ser o melhor governante possível”, e estas acontecem 

no cruzamento de dois processos. Por um lado, em um contexto de surgimento e concentração 

de grandes Estados territoriais, substituindo as estruturas feudais, e por outro lado um 

movimento totalmente diferente que questiona “[...] com a Reforma, depois com a 

Contrarreforma, a maneira com se quer ser espiritualmente dirigido nesta terra, em direção à 

salvação”`(FOUCAULT, 2006a, p. 282). 

Existem três grandes formas históricas de governamentalidade – a razão do Estado 

presente na idade Clássica, o liberalismo do século XVIII, e o neoliberalismo alemão e 

americano do pós-guerra – os quais têm como precursor o poder pastoral, identificado como 

um modelo arcaico das artes de governar (ALCADIPANI, 2005). Na governamentalidade, 

“trata-se de salvar a população no sentido mundano do termo, assegurá-la contra os perigos 

internos e externos, ordená-la, garantir o seu bem-estar e seu desempenho ótimo” (MOURA, 

2007, p.40). 

O poder pastoral é individualizante, pois ainda que o todo o grupo seja conduzido, o 

cuidado se faz com cada indivíduo, sendo esta uma característica da pastoral judaica, 

conforme resume Alcadipani (2005, p. 96): “[...] o pastor exerce um poder sobre o seu 
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rebanho [...]. o pastor agrupa, guia e conduz seu rebanho [...]; o papel do pastor é de assegurar 

a salvação do seu rebanho [...]; o exercício do poder por parte do pastor é um dever”. 

Na pastoral cristã:  

[...] o pastor deve dar conta de todas as ações de suas ovelhas [...]; a relação entre 

pastor e suas ovelhas é uma relação de dependência individual e completa [...]; o 

pastorado supõe uma forma de conhecimento particular entre o pastor e cada uma de 

suas ovelhas [...] e as técnicas de exame da consciência e de direção da consciência 

têm por finalidade a mortificação das pessoas na terra (ALCADIPANI, 2005, p. 97). 

Quanto ao papel do Estado na arte de governar, uma nova forma de política do poder 

que surge a partir do século XVI, seria na verdade uma nova forma de poder pastoral, 

buscando um saber sobre o homem, em torno de um polo globalizador e quantitativo, dizendo 

respeito à população e um polo analítico, relacionado ao indivíduo. Este governo de todos os 

homens visava à própria conservação do Estado, preservando a sua integridade e aumentando 

a sua força (ALCADIPANI, 2005). 

A partir do século XVIII, começa-se a defender um limite à ação do Estado, em sua 

ação sobre a vida e atividades dos indivíduos, um movimento conhecido como liberalismo, 

entendido por Foucault como “um estilo de pensar, uma arte de governar”. Esta nova 

governamentalidade liberal procurava “assegurar o crescimento, a força, o enriquecimento, o 

poder do Estado e, por outro lado, limitar o exercício do poder de governar a partir do 

interior” (ALCADIPANI, 2005, p. 101). 

O outro exemplo da arte de governar analisada por Foucault foi o neoliberalismo, tanto 

em vertente alemã quanto americana. O neoliberalismo alemão surge no pós-guerra com a 

busca pela liberdade econômica em oposição à afirmação do próprio Estado, como ocorrera 

no nazismo. O neoliberalismo americano representou um julgamento da política 

governamental em termos de custo-benefício, com a economia tornando-se capaz de dar conta 

da totalidade do comportamento humano (ALCADIPANI, 2005). 
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2.5 AS RECUSAS A SER GOVERNADO COMO DISCURSOS DE DIGNIDADE 

 

Antes de falarmos de governo e recusa a ser governado, no âmbito da 

governamentalidade, é importante lembrarmos a abordagem que Foucault faz em sua analítica 

do poder, do papel da resistência, com a obra Vontade de saber, de 1976, representando uma 

inflexão importante como um enfrentar de limites antes da abordagem do governo, conforme 

pontuam autores como Ortega (1999a), Fonseca (2002) e Deleuze (2010). 

Para Foucault, a questão da resistência sempre esteve associada ao poder, e na 

verdade, muito mais que associada. Em Vontade de saber, Foucault (1988) apresenta a sua 

proposição, que “lá onde há poder há resistência” (FOUCAULT, 1988, p. 105), e 

respondendo à pergunta retórica, “sendo a história ardil da razão, o poder seria o ardil da 

história – aquele que sempre ganha?” (FOUCAULT, 1988, p. 106). A sua resposta é que as 

correlações de poder existem somente “em função de uma multiplicidade de pontos de 

resistência que representam nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de 

saliência que permite a preensão” (FOUCAULT, 1988, p. 106). 

Segundo Souza (2007), no pensamento de Foucault não existe “algo unitário 

denominado poder, mas sim relações de poder, pois toda relação impõe a existência e 

convivência constante entre poder e resistência” (SOUZA, 2007, p. 13), ou seja, sem 

resistência, não existe relação de poder, e a própria resistência depende da existência de 

liberdade, para que as relações não sejam estados de dominação (FOUCAULT, 2006b). 

Esta resistência sempre presente nas relações de poder não representa um contrapoder, 

ou uma estratégia para tomar e ocupar o lugar do poder, uma força dominante, pois tornando-

se estratégias, deixam de ser resistências e passam a ser poder: “elas querem apenas fazer 

estremecer, abalar e desestabilizar o que se apresenta como inabalável e estável, ou seja, 

resistências atuam das mais diversas formas sem constituírem uma estratégia para dominar as 

demais” (SOUZA, BIANCO, MACHADO, 2006, p. 9).  

Foucault, ao propor a construção de uma analítica do poder, não tomando “mais o 

direito como modelo e código” (FOUCAULT, 1988, p. 100), principalmente nas obras Vigiar 

e Punir (FOUCAULT, 2009), de 1975, e História da Sexualidade I: a vontade de saber 

(FOUCAULT, 1988), de 1976, desloca-se do eixo da história do conhecimento e dos saberes 

para uma análise das matrizes normativas do comportamento, e este deslocamento consistiu: 
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Não em analisar o Poder com ‘P’ maiúsculo, nem tampouco as instituições de poder 

ou as formas gerais ou institucionais de dominação, mas em estudar as técnicas e 

procedimentos pelos quais se empreende conduzir a conduta dos outros 

(FOUCAULT, 2010a, p. 6). 

 Positivamente, este deslocamento consistiu sim em “passar das análises da norma à 

análise do poder; e passar da análise do exercício do poder aos procedimentos, digamos, de 

governamentalidade” (FOUCAULT, 2010a, p. 6), abrindo-se na governamentalidade a 

possibilidade de pensar a resistência como uma recusa a ser governado:  

Como não ser governado assim, por isso, em nome desses princípios, em vista de 

tais objetivos e por meio de tais procedimentos, não dessa forma, não para isso, não 

por eles (FOUCAULT, 1990, p. 3). 

Para Senellart (1995), a partir do conceito de governamentalidade – aprofundado nos 

cursos Segurança, território e população (FOUCAULT, 2008c), de 1977-1978, 

Nascimento da biopolítica (FOUCAULT, 2010b), de 1978-1979, e Do governo dos vivos, 

de 1979-1980 –, Foucault “reelabora a sua análise do poder” (SENELLART, 1995, p. 6), pois 

anteriormente, na perspectiva disciplinar, a resistência era pensada nos limites da difusão e da 

capilaridade do poder normalizador, com os indivíduos tendo pouco ou nada a fazer 

(ALCADIPANI, 2008; FONSECA, 2002; BRANCO, 2001).  

Em A vontade de saber, de 1976, Foucault (1988) defende que os pontos de 

resistência estão presentes em toda a rede de poder, e que a resistência nunca se encontra “em 

posição de exterioridade em relação ao poder” (FOUCAULT, 1988, p. 105): 

 [...] não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa – alma da 

revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim resistências, 

no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, 

selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao 

compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição, não podem existir 

a não ser no campo estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 1988, p. 106). 

Ainda nesta obra, a ideia de resistência permanece “atada ao caráter de difusão e 

capilaridade do poder normalizador” (FONSECA, 2002, p. 262), gerando críticas “que veem 

no seu trabalho um niilismo que aniquila todo espírito de luta”, apresentando um indivíduo 

que nada ou pouco consegue fazer (BRANCO, 2001, p. 243).  

Deleuze (2010), falando sobre Vontade de Saber como a constituição de um corpus 

dos enunciados de sexualidade nos séculos XIX e XX, destaca que nessa obra os pontos de 

resistência ao poder estão presentes, mas que “o estatuto, a origem, a gênese deles 

permaneciam vagos”. 
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Ortega (1999a) lembra que Foucault, em A ética do cuidado de si como prática da 

liberdade (FOUCAULT, 2006b), de 1984, fala ainda das relações de poder como “móveis, 

reversíveis e instáveis”, como em A Vontade de saber, mas condicionando-as à existência de 

sujeitos livres, pois se “um dos dois estiver completamente à disposição do outro e se tornar 

sua coisa, um objeto sobre o qual ele possa exercer uma violência infinita e ilimitada, não 

haverá relações de poder” (FOUCAULT, 2006b, p. 276), diferenciando relações de poder de 

estados de dominação. 

Para que se exerça uma relação de poder, é preciso que haja sempre, dos dois lados, 

pelo menos uma certa forma de liberdade. Mesmo quando a relação de poder é 

completamente desequilibrada, quando verdadeiramente se pode dizer que um tem 

todo o poder sobre o outro, um poder só pode se exercer sobre o outro à medida que 

ainda reste a este último a possibilidade de se matar, de pular pela janela ou de matar 

o outro. Isto significa que, nas relações de poder, há necessariamente possibilidade 

de resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência – de resistência 

violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertam a situação -, não 

haveria de forma alguma relações de poder (FOUCAULT, 2006b, p. 276, 277). 

Apesar de Ortega (1999a) citar o ano de 1984 como emblemático na discussão sobre 

resistências, devemos lembrar, conforme Fonseca (2002), que o processo de repensar a 

problemática da resistência capilar a um poder normalizador é fortalecido com a discussão da 

governamentalidade a partir dos cursos ministrados por Foucault em 1978 (FOUCAULT, 

2008c), em 1979 (FOUCAULT, 2010b) e em 1980. 

Também no ano de 1978, Foucault aborda pela primeira vez um texto de Kant (2012) 

sobre o Esclarecimento (Aufklärung), discutindo em uma palestra na Sociedade Francesa de 

Filosofia o conceito de atitude crítica (SENELLART, 1995; FONSECA, 2002), argumentando 

que a partir do século XV “houve uma verdadeira explosão da arte de governar os homens”, 

tanto na sociedade civil, por um processo de laicização, quanto na multiplicação em variados 

domínios, tratando do “como governar”: 

Como governar as crianças, como governar os pobres e os mendigos, como governar 

uma família, uma casa, como governar os exércitos, como governar os diferentes 

grupos, as cidades, os Estados, como governar seu próprio corpo, como governar seu 

próprio espírito. Como governar, acredito que esta foi uma das questões 

fundamentais do que se passou no século XV ou no XVI. Questão fundamental a 

qual respondeu a multiplicação de todas as artes de governar - arte pedagógica, arte 

política, arte econômica, se vocês querem - e de todas as instituições de governo, no 

sentido amplo que tinha a palavra governo nessa época (FOUCAULT, 1990, p. 3). 

Neste texto e em outros retornos ao texto de Kant, como em 1983 no curso Do 

governo de si e dos outros (FOUCAULT, 2010a), Foucault argumenta que ao lado, ou 

imbricado, a um “como governar” existirá sempre um “como não ser governado”, entendido 

este como uma atitude crítica, sendo “parceiro e adversário ao mesmo tempo das artes de 
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governar” (FOUCAULT, 1990, p. 3), como uma suspeita, uma reticência essencial, uma 

recusa, e definida como “a arte de não ser governado ou ainda arte de não ser governado 

assim e a este preço” (FOUCAULT, 1990, p. 4). 

Esta atitude crítica “não se trata de um comportamento de rejeição. Deve-se escapar à 

alternativa do fora e do dentro; é preciso situar-se nas fronteiras”, transformando a crítica 

kantiana de uma limitação necessária “em uma crítica prática sob a forma de ultrapassagem 

possível” (FOUCAULT, 2008b, p. 347). Para Senellart (1995), é “nesta juntura da reflexão 

foucaultiana que se vê a articulação entre a questão crítica, tal como ele a reformula, e a 

problemática do governo” (SENELLART, 1995, p. 6), ambas introduzidas em 1978. 

Para Foucault (2008c), o Estado moderno nasce “quando a governamentalidade se 

torna uma prática política calculada e refletida” (FOUCAULT, 2008c, p. 219), com um 

governo que deseja encarregar-se da conduta dos homens quando surgem os conflitos de 

conduta do lado das instituições políticas. Citando alguns exemplos, Foucault (2008c) situa o 

exercício de governamentalidade, assumindo antigas funções pastorais no cuidado do rebanho 

humano, no fim do século XVII, início do século XVIII. 

O primeiro exemplo citado é o ato de fazer a guerra, como Estado. Quando a guerra 

passa a ser uma ética, uma conduta moral em nome de uma causa, sob a direção de uma 

autoridade pública, e não mais uma opção pessoal, surge a “deserção-insubmissão”, aliada a 

“deserção-infração” do passado, constituindo uma recusa a empunhar armas, uma recusa da 

educação cívica, uma recusa dos valores da sociedade da qual faz parte, uma contraconduta 

moral: 

Uma recusa dos valores apresentados pela sociedade, como uma recusa, igualmente, 

de certa relação considerada obrigatória com a nação e com a salvação da nação, 

como certa recusa do sistema político efetivo dessa nação, como uma recusa da 

relação com a morte dos outros ou da relação com a sua própria morte 

(FOUCAULT, 2008c, p. 261, 262). 

A seguir cita o surgimento das sociedades secretas a partir do século XVIII, próximas 

de dissidências religiosas, e as resistências às instituições e práticas médicas. As sociedades 

secretas, como a franco-maçonaria, com os seus dogmas, ritos, hierarquia, cerimônias, têm os 

seus objetivos políticos. São revoluções, complôs, mas sempre na busca por uma outra forma 

de ser conduzido: “ser conduzido de outro modo, por outros homens, na direção de outros 

objetivos que não o proposto pela governamentalidade oficial, aparente e visível da 

sociedade” (FOUCAULT, 2008c, p. 262). Nas instituições e práticas médicas, as recusas a 

certas vacinações, a certas prevenções, a recusa a certa racionalidade alopática, com o uso 

alternativo da homeopatia, as ervas, e outros recursos (FOUCAULT, 2008c). 
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São recusas “contra esta forma”, “contra estes princípios”, “contra estes objetivos”, 

“contra estes procedimentos”, “contra este governo” (FOUCAULT, 1990, p. 3), uma “espécie 

de trama específica de resistências a formas de poder que não exercem a soberania e que não 

exploram, mas que conduzem” (FOUCAULT, 2008c, p. 263). Mas como designá-las, indaga 

Foucault: “revolta da conduta”, “desobediência”, “insubmissão”, “dissidência”, 

“contraconduta”? (FOUCAULT, 2008c, p. 264). 

Para Foucault (2008c), a palavra “revolta de conduta” não satisfaz, mesmo sendo 

empregada por ele algumas vezes, por ser demasiada precisa e forte. A palavra 

“desobediência” por outro lado seria fraca demais, ainda que a obediência esteja sempre no 

centro da governamentalidade, pois os movimentos históricos de desobediências foram mais 

do que uma desobediência, pois tinham a sua produtividade, a sua forma de existência, 

perdurando e prosseguindo no tempo em novos caminhos e novos governos. Pondera sobre a 

palavra “insubmissão”, mas esta lhe parece vinculada às questões militares. 

A palavra “dissidência” lhe parece atrativa para definir resistências “que têm por 

objetivo e por adversário um poder que se atribui por encargo conduzir, conduzir os homens 

em sua vida, em sua existência cotidiana” (FOUCAULT, 2008c, p. 266), como ocorria na 

Europa Oriental e na União Soviética, no pós-guerra a partir de 1945, poderes contra os quais 

se levantavam dissidentes como o escritor e ativista soviético Soljenitsin (1918-2008). Estes 

seriam poderes pastorais de um Estado, com um sistema generalizado de obediência, e a 

palavra “dissidência”, ainda que próximo da resistência que está sendo definida, não é 

adotado por estar ”demasiado localizada atualmente nesse gênero para poder ser utilizada sem 

inconveniente” (FOUCAULT, 2008c, p. 266). 

Por fim, a escolha recai sobre a palavra “contraconduta”, por referir-se à conduta, por 

evitar algumas associações da palavra “dissidência”, por evitar a exaltação de certas 

personalidades dissidentes, bem como evitar os limites de “dissidência” quando aplicada aos 

loucos e delinquentes. Neste curso, Segurança, território, população (FOUCAULT, 2008c), 

a proposta de Foucault é a “análise dessa imensa família do que poderíamos chamar de 

contracondutas” (FOUCAULT, 2008c, p. 266). 

Em maio de 1979, Foucault (2006c) publicou um texto no Le monde, refletindo sobre 

os últimos acontecimentos no Irã, o seu apoio inicial a uma revolução que se revelou 

imediatamente sanguinária e as críticas que recebeu tanto da esquerda quanto da direita: o xá 

Reza Pahlavi deixou o poder no Irã em 16/janeiro/1979, e Khomeini, líder religioso exilado 

desde 1964, faz um retorno triunfal. Alguns dias depois começam as execuções de oponentes 

ao novo regime. É neste contexto que “É inútil revoltar-se?” é escrito. 
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O texto fala de revolta, de recusa, de insurreição, de busca por liberdade, mas fala 

também da rebelião contra um poder como algo inexplicável, por representar uma opção pelo 

risco da morte à certeza de ter de obedecer: 

O homem que se rebela é em definitivo sem explicação [...] O movimento com que 

um só homem, um grupo, uma minoria ou todo um povo diz; “Não obedeço mais”, e 

joga na cara de um poder que ele considera injusto o risco de sua vida – esse 

movimento me parece irredutível. Porque nenhum poder é capaz de torná-lo 

absolutamente impossível: Varsóvia terá sempre seu gueto sublevado e seus esgotos 

povoados de insurrectos (FOUCAULT, 2006c, p. 77). 

Para Foucault (2006c), “[...] é sempre perigoso o poder que um homem exerce sobre o 

outro”, pois a ação sobre a ação do outro restringe a sua liberdade, e ninguém tem o direito de 

dizer “revoltem-se por mim, trata-se da libertação final de todo homem”, mas também 

ninguém tem o direito de dizer “inútil se insurgir, sempre será a mesma coisa” (FOUCAULT, 

2006c, p. 80). Insurgir-se, revoltar-se, recusar-se é sempre uma possibilidade, e por esta razão 

os poderes não são “absolutamente absolutos”. 

Se as sociedades se mantêm e vivem, isto é, se os poderes não são ‘absolutamente 

absolutos’, é porque, por trás de todas as aceitações e coerções, mais além das 

ameaças, violências e persuasões, há a possibilidade desse momento em que nada 

mais se permuta na vida, em que os poderes nada mais podem e no qual, na presença 

de patíbulos e das metralhadoras, os homens se insurgem. Porque assim ele está 

‘fora da história’ e na história, porque cada um ali aposta na vida ou na morte 

(FOUCAULT, 2006c, p. 77, grifo nosso). 

Neste ano, Foucault (2006c) não mais busca a melhor palavra para definir as 

resistências imbricadas nas relações de poder, como no curso Segurança, território, 

população (FOUCAULT, 2008c), de 1978, mas o “não obedecer mais”, “o jogar na cara do 

poder aquilo que considera injusto” é chamado de insurreição, e mesmo que o poder seja 

interminável, por seus mecanismos, ainda que não absolutamente absoluto, as “insurreições 

pertencem à história”, “os homens se insurgem” (FOUCAULT, 2006c, p. 77), insurgir-se é 

um fato. 

Voltando ao texto de Kant, Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? 

(Aufklärung) (KANT, 2012), encontramos uma resposta inicial à indagação do título do 

artigo: “Esclarecimento (Aufklärung) é a saída do homem de sua menoridade, da qual próprio 

é culpado” (KANT, 2012, p. 63). Mas que menoridade é esta, da qual o próprio homem é 

culpado? E logo a seguir, a complementação: “a menoridade é a incapacidade de se servir do 

entendimento sem a orientação de outrem”. É a não coragem ou a covardia de não servir-se do 

próprio entendimento. 
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Estar na menoridade representa o fato de ser governado: ser governado por um livro 

“que faz as vezes de meu entendimento”; ser governado por um diretor espiritual que “que por 

mim tem consciência”; ser governado por um método que “por mim decide a respeito de 

minha dieta” (KANT, 2012, p. 64), pois é mais cômodo, é mais fácil, é mais natural, não se 

servir do próprio entendimento. Estar na menoridade é aceitar a tutela daquilo ou daqueles 

que querem tutelar, recusando aquilo que é por natureza seu (KANT, 2012). 

Kant (2008), no texto Fundamentação da metafísica dos costumes, tratando da 

dignidade humana, apresenta como deve ser tratado o ser humano como um fim em si mesmo, 

em função da sua autonomia enquanto ser racional, e por esta razão tendo dignidade, podendo 

prescindir de qualquer governo que queira prevalecer sobre a sua capacidade de agir com o 

seu próprio entendimento, de poder recusar um livro, um guru ou líder espiritual, um médico 

que o governam, tirando-lhe a capacidade natural de agir racionalmente. Esta capacidade 

chamada de dignidade pertencente a “um ser racional que não obedece à outra lei senão 

àquela que ele mesmo simultaneamente dá” (KANT, 2008, p. 81), e assim, “autonomia é, 

pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional” (KANT, 

2008, p.83). Esta dignidade tem um valor absoluto, não relativo, pertence a todo ser humano, 

é inerente e inegociável, não tem preço, mas é algo que está acima do preço, da valoração. 

A concepção de uma dignidade racional, filha do Iluminismo, com base na filosofia 

kantiana, atribuindo ao homem um valor inerente, inegociável, como ser racional, como 

agente moral, faz parte de uma concepção de modernidade que afeta diversas áreas da 

sociedade, envolvendo a arte, a filosofia e as ciências, tendo como pressuposto a fuga de uma 

tutela autoinfligida, por preguiça ou covardia.  

Foucault (2008b), citando o texto de Kant (2012), Resposta à pergunta: Que é 

Esclarecimento? (Aufklärung), refere-se à modernidade mais como uma atitude, “o 

transitório, o fugidio, o contingente” (FOUCAULT, 2008b, p. 342) e menos como um período 

histórico, “precedida [modernidade] de um pré-modernidade, mais ou menos ingênua e 

arcaica, e seguida de uma enigmática e inquietante ‘pós-modernidade’” (FOUCAULT, 2008b, 

p. 341). Alvesson e Deetz (2007) entendem-na como tendo a pós-modernidade como 

contraponto e crítica, representando no início “a emancipação em relação ao mito, à 

autoridade e aos valores tradicionais, por meio do conhecimento, da razão e das oportunidades 

baseadas em capacidades elevadas” (ALVESSON; DEETZ, 2007, p. 231). 

Conforme assinala Senellart (1995), o texto de Kant, de 1783, Resposta à pergunta: 

Que é “Esclarecimento”? (Aufklärung) (KANT, 2012), foi abordado por Foucault em mais 
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de uma oportunidade: em uma conferência de 1978, intitulada O que é a crítica? 

(FOUCAULT, 1990), publicada somente em 1990 no boletim da Sociedade Francesa de 

Filosofia. Mais tarde, na aula de 5 de janeiro de 1983, abrindo o curso O governo de si e dos 

outros (FOUCAULT, 2010a), e em 1984, em um artigo intitulado O que são as luzes? 

(FOUCAULT, 2008b). 

No verbete sobre Foucault (FOUCAULT, 2006g), escrito por Maurice Florence, aceito 

como pseudônimo de Foucault, ele é apresentado como inscrito em uma tradição crítica 

kantiana: “Se Foucault está inscrito na tradição filosófica, é certamente na tradição crítica de 

Kant” (FOUCAULT, 2006g, p. 234). Senellart (1995) esclarece que a inscrição em uma 

tradição kantiana acontece na perspectiva de uma interrogação crítica, e reativa “a ‘atitude’ 

kantiana, sem aderir à doutrina de Kant” (SENELLART, 1995, p. 4). 

Uma defesa na mesma linha, da aproximação e distanciamento de Foucault com Kant, 

é realizada por Fréderic Gros (GROS, 2010), editor do curso O governo de si e dos outros, 

comentando a abordagem que Foucault faz do texto de Kant em 1978 e 1983. Para Gros 

(2010), o Iluminismo foi discutido em 1978 na perspectiva de uma “atitude crítica”, como 

oposição às exigências de uma governamentalidade que buscava “dirigir pela verdade a 

conduta dos indivíduos” e reencontrando a indagação “como não ser tão governado?” (GROS, 

2010, p. 345). Em 1983 o Iluminismo é pensado como um “reinvestimento de uma exigência 

de dizer-a-verdade”, com uma interrogação diferente: “que governo de si deve ser posto ao 

mesmo tempo como fundamento e como limite do governo dos outros?”, mas ainda trazendo 

consigo a problemática da recusa (GROS, 2010, p. 345). 

Sobre as aproximações e distanciamentos da herança de Kant, Gros (2010), falando 

sobre a situação do curso O governo de si e dos outros (FOUCAULT, 2010a), esclarece que 

estão presentes no texto duas heranças kantianas: uma que ele designa “herança 

transcendental” e outra que designa como “herança crítica”. A herança transcendental que 

trata do estabelecimento de “regras de verdades universais a fim de prevenir os desarranjos de 

uma razão dominadora”, herança da qual Foucault se recusaria a se inscrever. A segunda 

herança, a herança crítica, busca “provocar o presente a partir do diagnóstico do ‘que 

somos’”, e nesta Foucault se inscreveria (GROS, 2010, p. 345). 

Foucault, em 1978, fala da explosão de uma arte de governar os homens, própria dos 

séculos XV e XVI; uma governamentalização que não está dissociada de uma arte de “como 

não ser governado”, designada como “atitude crítica”, e entendida como a “arte de não ser 

governado assim e a este preço” (FOUCAULT, 1990, p. 4). Esta atitude crítica, na qual irá 
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inscrever-se, conforme pontuado por Gros (2010), tem como função o desassujeitamento na 

política da verdade, e representa: 

O movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre 

seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade; pois bem, a 

crítica será a arte da inservidão, aquela da indocilidade refletida 

(FOUCAULT, 1990, p. 5). 

O argumento de Foucault é que esta sua definição não se distancia daquilo que Kant 

definia como Esclarecimento (Aufklärung), primeiro em “relação a um certo estado de 

menoridade no qual estaria mantida, e mantida autoritariamente, a humanidade”. Em segundo 

lugar, Kant teria definido esta menoridade combatida pelo Esclarecimento (Aufklärung) como 

“uma certa incapacidade na qual a humanidade estaria retida, incapacidade de se servir de seu 

próprio entendimento sem alguma coisa que fosse justamente a direção de um outro” 

(FOUCAULT, 1990, p. 5). E por fim, segundo Foucault, Kant define a incapacidade da 

humanidade 

Por uma certa correlação entre uma autoridade que se exerce e que mantém a 

humanidade nesse estado de menoridade, correlação entre este excesso de autoridade 

e, de outra parte, algo que ele considera, que ele chama uma falta de decisão e de 

coragem (FOUCAULT, 1990, p. 5).  

Para Fonseca (2002) a “’atitude crítica’ como uma atitude de ‘recusa a ser governado’ 

é a noção que melhor expressa a forma que pode vir a ter a resistência ao poder normalizador” 

(FONSECA, 2002, p. 267), e a aproximação entre a atitude crítica e o sentido do 

Esclarecimento (Aufklärung) kantiano poderia ser sintetizada com as seguintes palavras: 

A atitude crítica, entendida como a expressão de uma vontade decisória de não ser 

governado, se aproxima daquilo que Kant pensava estar implicado no processo da 

Aufkärung: a vontade decisória de saída da menoridade, a vontade decisória, como 

atitude ao mesmo tempo individual e coletiva, de não se deixar conduzir por outrem 

(FONSECA, 2002, p. 267). 

A ruptura proposta por Kant é com uma tradição que localizava o homem em relações 

nas quais as suas decisões, e por consequência a sua vida e a sua dignidade como ser humano, 

dependiam de algo externo; seja o divino, atribuindo-lhe valor como ser criado, seja o 

humano, dizendo-lhe como deveria pensar e agir, com preceitos e normas, como no exemplo 

dos governantes em geral e em casos específicos como dos líderes ou orientadores espirituais, 

médicos e livros: 

É tão cómodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, 

um diretor espiritual que por mim tem consciência, um método que por mim decide 

a respeito de minha dieta, etc., então não preciso de esforçar-me eu mesmo. Não 
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tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar; outros se 

encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis  (KANT, 2012, p. 64). 

Este homem que vive na menoridade, sendo governado por tudo e por todos, tendo a 

sua dignidade diminuída como ser racional moral, precisa tão somente de liberdade para que 

possa novamente aprender a pensar por si só, sem qualquer governo, mas apesar de ser 

natural, não é tão simples, pois a menoridade tornou-se para o homem quase como uma 

natureza, uma natureza alimentada e amada (KANT, 2012). 

O lema do Esclarecimento (Aufklärung) foi “Sapere aude! Tem a coragem de fazer 

uso de teu próprio entendimento” (KANT, 2012, p. 64), mas segundo Kant, mesmo uma 

revolução que interrompa formas opressivas dominadoras e despotismo pessoais “nunca 

produzirá a verdadeira reforma do modo de pensar” (KANT, 2012, p. 65), pois novos 

preconceitos e novos domínios surgirão. A conclusão é que o caminho, facilitado ou não pela 

liberdade, está no abandono da falta de decisão e covardia para assumir aquilo que lhe 

pertence e lhe é próprio pela própria natureza, ou seja, sua condição de ser racional moral 

livre. 

Assim, podemos dizer que a dignidade em Kant está centrada na autonomia e no 

direito de autodeterminação de cada pessoa, inerentes aos seres racionais, os quais, devido a 

esta condição, devem recusar-se viver em um estado de menoridade, governados desta ou 

daquela forma, mas servindo-se do próprio entendimento, realizam escolhas morais sobre o 

que consideram o melhor para as suas vidas, ainda que, respeitando as escolhas que os demais 

seres humanos fazem para si. 

Exemplificando o seu pensamento de recusa a ser governado, Kant (2012) diz que é 

legítimo a uma geração vindoura recusar as leis decretadas de uma forma incompetente ou 

criminosa por uma geração anterior; bem como, cidadãos questionarem as leis promulgadas 

por um soberano, as quais não reconhecidas como pertinentes a todos ou a uma parte do povo. 

Ainda que tenha uma base transcendental, a inerente razão humana, a dignidade humana 

kantiana manifesta-se em uma efetiva recusa a ser governado. 

Considerando que Foucault defende a atitude crítica como “uma vontade decisória de 

não ser governado” (FONSECA, 2002, p. 267), uma “arte de não ser governado assim e a esse 

preço” (FOUCAULT, 1990, P. 4), e que ele se inscreve em uma herança crítica kantiana, 

“provocar o presente a partir do diagnóstico do ‘que somos’” (GROS, 2010, p. 345), e que a 

“questão do Iluminismo era reencontrar a questão: como não ser tão governado?” (GROS, 

2010, p. 345), propomos pensar a dignidade sob uma perspectiva foucaultiana, no 
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sentido de que os discursos de dignidade estão subjacentes aos discursos de recusas dos 

clientes a serem governados. Que discursos de dignidade seriam esses? O que seria 

dignidade neste caso? A própria recusa a ser governado? 

Para Habermas (2010a), a utilização dos conceitos pré-modernos de dignidade traziam 

em diferentes perspectivas um sentido de “honra”, a conotação de “um éthos dependente do 

status social” (HABERMAS, 2010a, p. 53), como a dignidade do rei, que “materializava-se 

no estilo de pensamento e de comportamento de uma forma de vida diferente daquela da 

mulher casada e do celibatário, do artesão e do carrasco” (HABERMAS, 2010a, p. 53). 

Da mesma forma, no sistema aristocrático, Waldron (2007) diz que a dignidade 

pertencia ao nobre, impondo um respeito que deveria ser reconhecido por todos, 

diferentemente do homem comum, não nobre, que não tinha esta dignidade a ser respeitada, 

mas a obrigação de respeitar esta dignidade, e conforme o contexto, podendo ser punido por 

não dar o devido respeito àquele que era digno. Respeitar a honra devida a alguém com 

dignidade seria um comportamento apropriado. 

Habermas (2010a) afirma que essa raiz de ligação entre dignidade e honra marcou a 

compreensão do significado de dignidade, deixando “rastros na semântica do termo 

‘dignidade’” (HABERMAS, 2010a, p. 53).  

No anseio de defender a dignidade numa concepção universal, Waldron (2007) 

propõe, citando Vlastos (1984), que é necessário considerar o sistema de status social 

existente na sociedade, distribuindo os mais elevados privilégios sociais entre todos. 

A compreensão que Waldron (2007) apresenta sobre dignidade para todos não é de 

uma inversão da hierarquia social ou extinção de privilégios sociais, mas de uma 

democratização dos “privilégios” dos nobres.  Ressalta, no entanto, que essa concepção traz 

consigo uma contradição, pois implica na perda de diferenciação para alguns, tendo em vista a 

democratização dos mesmos, assim como em determinadas situações os direitos de uns ferem 

os direitos dos outros, como em situações corriqueiras, quando, em grupo, o direito de falar 

implica na obrigação dos demais ouvirem. 

Ao apresentar a sua proposta de universalização da dignidade com base na distribuição 

dos mais elevados privilégios sociais para todos, Waldron (2007) não discute as relações de 

poder, no entanto as contradições existentes na sua proposta e por ele reconhecidas denotam a 

sua existência, colocando em questionamento a sua proposta de dignidade universal.  
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Habermas (2010a) vai além Waldron (2007) ao propor o seu conceito de dignidade 

humana. Reconhece como Waldron (2007), e diferentemente de Kant (2012), que o ser 

humano está envolvido em relações sociais, porém destaca a sua vulnerabilidade física e 

dependência social.    

Concorda com Waldron (2007) que a dignidade humana tem a sua raiz na dignidade 

social, no sentido da honra em uma sociedade hierarquizada, que se torna universal quando 

essa dignidade “status-dependente” é compartilhada por todos. No entanto, Habermas (2010b) 

destaca que essa dignidade “preserva a conotação de autorrespeito que depende do 

reconhecimento social” (Habermas, 2010b, p.472), propondo a construção de uma dignidade 

que resulta do respeito e reconhecimento mútuo de direitos, em sociedades democráticas com 

relações simétricas (HABERMAS, 2010a; HABERMAS, 2010b).  

Contudo, reconhece Habermas (2010b) que a construção desse reconhecimento mútuo 

é fruto de lutas e resistências, uma vez que diz respeito a direitos civis e humanos entre os 

quais existe uma constante tensão.  

Pode-se dizer que o conceito de dignidade humana proposto por Habermas engloba 

duas dimensões: a universalidade e o reconhecimento de direitos civis e humanos, Por outro 

lado, ao apontar que o reconhecimento de direitos se faz por meio de resistência e lutas, as 

relações de poder estão postas implicitamente. As lutas a que ser refere Habermas, seriam à 

luz de Foucault, recusas a ser governado frente ao governo posto. Se as lutas são lutas por 

reconhecimento de direitos e, à luz de Foucault, são recusas a ser governado, estas, então, são 

recusas a um governo que não reconhece direitos e que exigem o reconhecimento de direitos 

não reconhecidos.  

As recusas a ser governado são, portanto, manifestações de discursos de dignidade, a 

ela subjacentes, no sentido de reconhecimento de direitos, quaisquer que sejam eles, de 

quaisquer naturezas. 

Ao defendermos que as recusas a ser governado são manifestações de discursos de 

dignidade, consideramos que aquelas são recusas a um governo que não reconhece direitos, 

exigindo o reconhecimento de direitos não reconhecidos, os discursos de dignidade são 

discursos que reclamam o reconhecimento de direitos, no limite, o direito a não ser 

governado. 

Recusas a ser governado não são, portanto, sinônimos de discursos de dignidade, mas 

manifestações desses discursos, aquelas subjacentes, discursos sobre reconhecimento de 
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direitos, estes sim sinônimos de dignidade. Não apenas discursos de direitos legais, mas todo 

e qualquer direito.  

Assim como o sujeito é constituído, direitos e reconhecimento de direitos são também 

constituídos no contexto das relações de poder, não sendo reconhecidos como universais na 

perspectiva foucaultiana. 
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3 GOVERNO E RECUSA A SER GOVERNADO: PROBLEMATIZANDO A 

RELAÇÃO EMPRESA-CLIENTES À LUZ DE FOUCAULT 

 

A questão do governo em Foucault está relacionada originalmente à ideia de gestão 

(FONSECA, 2002, 2003), e podendo ser percebida quando Foucault (1988) trata da 

biopolítica da população, que juntamente com a disciplina, caracterizam o que chama de uma 

era do biopoder, substituindo o antigo poder de morte que tinha o soberano, por uma 

“administração dos corpos e pela gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 1988, p. 152). A 

ideia da biopolítica é a de um poder exercido positivamente sobre a vida da população e 

compreende a sua “gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício, sobre ela, de 

controles e regulações de conjunto” (FOUCAULT, 1988, p. 149). 

Senellart (2008), tratando da análise dos dispositivos de segurança relativos à 

população utilizada por Foucault, explica que o conceito de “governo” passa por uma 

mudança, migrando aos poucos do sentido tradicional de autoridade pública ou de exercício 

de soberania, para um sentido de “técnicas específicas de gestão das populações”, com um 

sentido estrito de governo econômico, de uma “arte de exercer o poder na forma da 

economia” (SENELLART, 2008, p. 517), levando Foucault a identificar o liberalismo 

econômico como uma arte de governar. 

Pensando a concepção de governo como gestão, podemos considerá-la na relação 

empresa-clientes, de tal forma que a empresa ao fazer a sua gestão, a gestão do produto, a 

gestão da marca, a gestão do cliente, está efetivamente governando e este governo com um 

sentido de uma “correta disposição das coisas, das quais alguém se encarrega para conduzi-las 

a um fim adequado” (FOUCAULT, 2008c, p. 127), incidindo o governo sobre “uma 

imbricação dos humanos e das coisas” (FOUCAULT, 2008c, p. 129). 

Este capítulo tem como proposta refletir sobre o governo dos clientes pelas 

organizações a partir dos discursos do marketing, entendidos estes como “tecnologias de 

consumo” (SHANKAR; CHERRIER; CANNIFORD, 2006, p. 1020), assim como as recusas 

dos clientes em face deste governo, olhando exemplos na história do marketing, como 

fenômeno do século XX, para no final introduzirmos o problema de pesquisa deste trabalho. 

O marketing, como área de conhecimento, é um fenômeno do século XX e o seu 

surgimento foi possível graças à generalização da economia de mercado, com as relações 

entre produtores e consumidores não mais controladas pelo Estado, mas concebidas na forma 
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do liberalismo econômico clássico de mercados autorreguláveis. Em seu início, o marketing 

estabeleceu uma ponte entre produtores e compradores, distribuindo produtos para áreas 

geográficas distantes (BARTELS, 1974). 

As primeiras décadas do século XX foram caracterizadas por uma ênfase na produção 

e na distribuição de produtos destinados aos consumidores, com quase toda a produção 

vendida; era como uma gestão da reposição de estoque. Após a depressão de 1929, com a 

demanda fortemente retraída e altos estoques, as empresas americanas passaram a ter uma 

preocupação maior com a persuasão e conquista dos consumidores (BARTELS, 1974; 

PELLICELLI, 1988; EGAN, 2008). 

Os anos seguintes à depressão, até a Segunda Grande Guerra de 1945, foram anos de 

restrições na economia em geral, seguidos, no entanto, de uma mudança importante: depois de 

muitos anos, pela primeira vez, o consumidor americano tinha a vontade e os recursos 

necessários para consumir, embora ainda se mantivesse um tanto reticente, face às 

dificuldades econômicas vivenciadas nos anos anteriores. Por outro lado, os produtores 

possuíam a capacidade de entrega de um novo volume dos produtos já existentes e de novos 

produtos (ANDERSON, 1987). 

Ajudadas pela Psicologia, e as lições da propaganda de guerra nazista, as empresas 

estavam de certa forma atraídas pela possibilidade de não só moldarem uma mentalidade de 

consumo na sociedade, como também de influírem nas decisões sobre consumos específicos, 

através de técnicas de persuasão (ANDERSON, 1987). Nos anos seguintes as contribuições 

da Psicologia sobre o comportamento dos consumidores foram aprofundadas, também com a 

ajuda da estatística, com estudos sobre o perfil destes, bem como os grupos, números e 

populações aos quais pertenciam e debates sobre a utilização de mecanismos que pudessem 

influenciar o comportamento (BARTELS, 1974). 

Este é um período caracterizado por certa euforia nas empresas, e tendo agora o 

mercado como foco, não somente os departamentos de marketing estão envolvidos no 

processo, mas a empresa como um todo, integrada em uma filosofia de gestão organizacional, 

buscando um lucro sustentável no longo prazo (PELICCELI, 1988; FELTON, 1959). Neste 

período, também é proposta a ampliação do conceito de marketing por Kotler e Levy (1969), 

ultrapassando os tradicionais produtos tangíveis e ampliando o conceito de público 

consumidor, e em 1972 surge o conceito genérico de marketing proposto por Kotler (1972, p. 

6): “Marketing é especificamente interessado no conhecimento de como as transações são 
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criadas, estimuladas e prezadas [...] pode ser utilizado em múltiplos contextos 

organizacionais”. 

O que se observa é que as empresas, com a ajuda do marketing, diante de restrições 

econômicas ou recusas e movimentos dos consumidores, adaptam-se em suas relações, 

produzindo novos discursos. É o que se observa também nos anos 1970, com o 

desdobramento das efervescências dos anos 1960 e o surgimento do movimento de 

consumerismo (consumerism) nos Estados Unidos, em reação ao princípio da supremacia do 

vendedor nas relações comerciais, buscando um novo equilíbrio de forças em favor dos 

compradores e com críticas às más práticas do marketing (SWAGLER, 1994; D’ANGELO, 

2003). 

A Escola Ativista de marketing que emerge nesse período tinha como foco criticar os 

impactos do marketing no ambiente social, apontando suas falhas, com pesquisas empíricas 

sobre o bem estar do consumidor, o desequilíbrio de forças entre compradores e vendedores, 

consumidores pobres, minorias (YANI-DE-SORIANO; SLATER, 2009). Nesse período, 

expoentes do marketing como Levitt, Kotler, Hunt e outros começaram a considerar estas 

críticas, ponderando em seus trabalhos que o marketing “transcenderia o mero foco no 

consumidor para lidar com questões sociais mais amplas, sendo útil tanto a políticos, 

instituições beneficentes e universidade quanto a produtos” (MIRANDA; ARRUDA, 2002, p. 

9). 

D’Angelo (2003), tratando do movimento do consumerismo e da ética no marketing, 

reconhece que o mundo dos negócios e especialmente as práticas de marketing parecem 

seguir uma lógica na qual se movem “num certo espaço de amoralidade”, não fraudando 

regras estabelecidas, mas buscando “brechas legais para inaugurar o espaço da invenção” 

(D’ANGELO, 2003, p. 68). Mesmo com regras, leis, regulamentos, códigos e diversos outros 

mecanismos, protegendo empresas, profissionais e consumidores, estas proteções legais e 

éticas “jamais os isentam do enfrentamento de dilemas e situações ambíguas” (D’ANGELO, 

2003, p. 68), bem como, segundo o autor, ainda que a própria literatura de Marketing aponte 

que as empresas devem estar voltadas para o consumidor, “fazendo do atendimento de suas 

vontades e necessidades o principal motivo de sua existência”, não se pode esquecer que os 

interesses de vendedores e compradores colidem a todo o momento (D’ANGELO, 2003, p. 

68). 

A última década do século XX foi marcada tanto para as empresas quanto para os 

compradores pelo surgimento e proliferação da internet na sociedade, dos computadores 
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pessoais, das redes de comunicação, o acesso e compartilhamento da informação, tornando-se 

os consumidores mais conectados e bem informados. Ao mesmo tempo em que o consumidor 

tem acesso à informação, à rede de computadores, o acesso e a exposição nas redes digitais 

possibilitam também às organizações melhor conhecer, classificar e gerir este consumidor, 

com políticas de marketing direcionadas a grupos com interesses e necessidades comuns 

(BREITENBACH; VAN DOREN, 1998; STEWART; ZHAO, 2000). 

É exemplar observarmos quando grandes empresas como a Microsoft (MICROSOFT, 

2005) reconhecem a possibilidade do uso de um recurso simples como os cookies, conhecidos 

como identificadores ou rastreadores de navegação na internet, para traçar um perfil dos 

interesses dos usuários, possibilitando às empresas oferecerem os seus produtos de uma forma 

mais dirigida ou mesmo sugerirem ou encaminharem os usuários para sites do interesse das 

empresas.  

Em um mundo interligado por redes de computadores e comunidades digitais, no qual 

empresas e consumidores não mais estão limitados às próprias fronteiras territoriais, em que a 

geração e compartilhamento de informações por todos ocorrem em tempo real, o comprador 

tem acesso a uma infinidade de produtos e serviços, podendo compará-los rapidamente 

(DOWLING; UNCLES, 1997). 

O consumo torna-se móvel, temporário; aquilo que é uma necessidade ou desejo hoje 

pode não sê-lo amanhã, produzindo uma natural infidelidade do consumidor para com marcas 

e empresas tradicionais, os quais são abandonados e trocados por novos, mas aos quais poderá 

o consumidor retornar em um segundo momento, potencializa um fenômeno já designado na 

literatura como uma “fidelidade poligâmica” do consumidor (DOWLING, UNCLES, 1997). 

A ideia da existência de uma “fidelidade poligâmica” do consumidor foi apresentada 

inicialmente pelo pesquisador Ehrenberg, como um contraponto ao que denominou a “teoria 

do balde furado” na área de estratégia de marketing, caracterizada pelo oferecimento de 

benefícios para compensar a “deslealdade” do consumidor, buscando produzir uma 

fidelização. Em suas pesquisas Ehrenberg buscou verificar a validade desta estratégia de 

oferecimento de benefícios em troca da fidelidade, chegando à conclusão que somente dez por 

cento dos compradores eram fiéis a uma determinada marca, no período de um ano, e que em 

geral os compradores dividiam a sua “fidelidade” entre várias marcas, em mercados diversos, 

tais como refrigerantes, cereais matinais, passagens áreas (EHRENBERG, 1996, DOWLING, 

UNCLES, 1997; GENTRY; KALLINY, 2008). 



85 

 

Contrapondo-se de alguma forma a esta “fidelidade poligâmica”, autores como Daffy 

(2011) tratam da busca de uma “fidelidade verdadeira”, caracterizada por uma fidelidade a um 

produto ou serviço, apesar da disponibilidade de produtos e serviços de outros concorrentes, 

de ofertas de fidelização e facilidades na mudança. Segundo o autor, para que este tipo de 

fidelidade possa ser construído, é necessário integrar à satisfação do consumidor dois outros 

fatores importantes que contribuem para a fidelização, que são o “envolvimento” e 

“afinidade” com a empresa. Nesta perspectiva esta seria caracterizada como uma fidelidade 

emocional, como aquela encontrada entre amigos e familiares. 

O que as empresas identificam como uma infidelidade do consumidor, ou a literatura 

como uma “fidelidade poligâmica” pode ser vista à luz de Foucault como resistências e 

recusas dos consumidores ao governo das empresas, pois conforme pontua D’Angelo (2003), 

os interesses das empresas e consumidores não são os mesmos. Podemos dizer que as 

empresas no atingimento de suas metas organizacionais, buscam governar e fidelizar os 

consumidores, para que estes sejam dóceis e cooperativos, realizando as suas compras, não 

questionando, aceitando as estratégias elaboradas pelas empresas. 

Uma abordagem foucaultiana sugere que os compradores estão envolvidos em 

relações de poder com empresas fornecedoras, agências de pesquisa, anunciantes; e através da 

governamentalidade em um processo social educativo, são disciplinados e constituídos como 

consumidores, sendo que as próprias “subjetividades ou identidades dos consumidores são 

efeitos do poder, quando as pessoas são conceituadas como consumidoras e participam de 

práticas de consumo reguladas pelo mercado” (SHANKAR, CHERRIER, CANNIFORD, 

2006, p. 1018). 

Para Kasabov (2004), a maior parte das pesquisas sobre consumo e comportamento do 

consumidor têm ignorado as questões de poder envolvidas na área do marketing e 

atendimento do consumidor. A proposta do autor é trazer Foucault para estes estudos, 

lançando luz sobre o que designa como “o lado escuro” do marketing, considerando o 

refinamento dos instrumentos de observação e controle nas sociedades modernas. Neste 

contexto social e na relação empresa-consumidor, o surgimento e proliferação dos centros de 

atendimentos, os conhecidos call centers, representa uma busca por controle, padronização e 

regulação do consumidor. 

Em pesquisa com consumidores insatisfeitos em cidades da Irlanda e Bulgária, 

fazendo uso de entrevistas e história de vida, o autor identificou quatro tipos de poder, 

discutidos à luz da distinção que Foucault (2009) faz entre o controle espetacular pré-moderno 
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e o “moderno aparato de observação, normalização e correção” (KASABOV, 2004, p. 5). Na 

pesquisa o autor destaca que foi possível identificar a ação do poder em vários níveis e 

afetando o consumidor de variadas maneiras. 

Para o autor, “o poder não é entidade monolítica universal, com características 

universais, finais, permanentes e que opera de acordo com regras pré-estabelecidas” 

(KASABOV, 2004, p. 5). Os quatro tipos de poder identificados na pesquisa foram: o poder 

direto, o poder relacionado ao gênero, poder relacionado às desigualdades na posse das 

informações e o poder disciplinar. 

- O poder direto, visível, exemplar, como forma explícita de controle; identificado na 

narrativa de um entrevistado, quando este explica que na compra de óculos discordou do 

atendente, dizendo que não gostava de nenhum. A reação do atendente veio com palavras de 

acusação, o convite para o cliente sair da loja e a ameaça de fechar a porta às costas do 

cliente. 

- O poder relacionado ao gênero, principalmente quando as mulheres são colocadas 

em uma posição de fraqueza e espera-se que permaneçam nesta situação, inclusive em suas 

relações como consumidoras. 

- O poder das informações desiguais, principalmente no contexto da prestação de 

serviços, onde o desequilíbrio entre leigos e especialistas é acentuado, ou no caso de “um 

fornecedor que possua um conhecimento interno superior, sobre as práticas e rotinas das 

instituições, e estas não são transparentes aos consumidores externos” (KASABOV, 2004, p. 

7). A detenção de informações não disponíveis aos consumidores providencia base para as 

desigualdades na relação e o sentimento de impotência no consumidor e, conforme o serviço, 

medo de retaliação. 

- O poder disciplinar é um poder que substitui um poder do passado, teatral, 

carnavalesco, exemplar, do suplício e que foi diminuindo a partir do fim do século XVIII. O 

poder disciplinar é contínuo, calculado, burocraticamente refinado, vigilante. É um poder não 

visto, “empregado a partir da estrutura social, que permeia a mente, os comportamentos, os 

discursos dos sujeitos, através das relações” (KASABOV, 2004, p. 7), dificilmente 

reconhecível e importante na normalização dos indivíduos. Os ambiente de call center são 

exemplares na normalização do cliente, fazendo uso do que o consumidor pode ou não pode e 

representando uma “zona tampão”, impedindo que o consumidor tenha acesso a outras áreas 

da organização. 



87 

 

A conclusão de Kasabov (2004) é que os consumidores insatisfeitos estão conscientes 

das medidas de controle velado, da observação sobre eles, diríamos com base na abordagem 

da governamentalidade, conscientes do governo exercido sobre eles, mas que a “contra-

observação” é singular, descontínua, superficial, em virtude da posse limitada de 

determinados recursos e informações. Além destas limitações, o autor observa que o aumento 

da visibilidade social e o destaque para as reações dos consumidores, permite às instituições 

desenvolverem novas e refinadas formas de acumulados de informações, facilitando o 

monitoramento e a normalização. 

Ainda que de forma reduzida, conforme assinala Kasabov (2004), a resistência do 

consumidor tem despertado o interesse dos pesquisadores, e na literatura de marketing 

encontramos o trabalho pioneiro de Peñaloza e Price (1993), os quais reconhecem variadas 

formas de resistências, compreendidas por eles nas dimensões individuais, coletivas, 

reformistas e radicais, ausentes em geral da literatura da área. 

Desde o trabalho seminal de Peñaloza e Price (1993), novos estudos têm surgido, 

apontando diferentes manifestações de resistência, tais como estratégias diferenciadas com 

intensidades variadas de resistência (ROUX, 2007); individuais, com a rejeição de marcas 

(DUKE, 2002; MOISIO; ASKEGAARD, 2002; THOMPSON; HAYTKO, 1997; KLEIN, 

1999; HOLT, 2002; DALLI; GISTRI; ROMANI, 2005); manifestações coletivas, com a 

organização de protestos (FRIEDMAN, 1999; GIESLER, 2006; HEMETSBERGER, 2006); 

atitudes e comportamentos de anticonsumo e opção por uma simplicidade voluntária em 

oposição a uma cultura de consumo (DOBSCHA; OZANNE, 2001; SHAW; NEWHOLM, 

2002; SHEPHERD, 2002; ZAVESTOSKI, 2002); boicotes e cultura jamming (IZBERK-

BILGIN, 2010). 

O trabalho de Roux (2007) destaca-se por sua proposta de pesquisa com base em 

Foucault, assim como Kasabov (2004). A autora destaca que a resistência individual pode 

variar em função de três aspectos: liberdade de escolha, autonomia nas decisões e desejo de 

cooperar ou não com o parceiro comercial. Mas a autora pondera que para um indivíduo 

resistir às técnicas utilizadas pelas empresas, estas técnicas deverão ser classificadas por ele 

mesmo como técnicas capazes de agir sobre ele, ou seja, as técnicas de persuasão, ou de 

governo na perspectiva foucaultiana, precisam ser percebidas como tais, ocorrendo na relação 

entre cliente e empresa um “deslocamento na atenção dada à mensagem” (ROUX, 2008, p. 

467), diríamos nós, um deslocamento na atenção dada ao discurso. 
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Estudando a resistência dos consumidores em uma perspectiva foucaultiana, Roux 

(2007) realizou uma pesquisa com consumidores voluntários em uma cidade europeia, 

identificando objetos de resistência e o que denomina por estratégias de resistências dos 

consumidores. Entre os objetos de resistência, contra os quais o consumidor resiste, destaca os 

estratagemas, pressões e manipulações utilizadas pelas empresas; as promessas, injunções e 

seduções, as quais afetam a liberdade e autonomia dos consumidores, assim como as práticas 

de consumo contrárias aos seus sistemas de representações, valores e utopias. 

 As relações de poder não possibilitam uma estratégia de fuga; é mais uma questão de 

“escolha das armas” com as quais se possa resistir, armas as quais denomina de “estratégias 

de resistências”, identificadas como de confronto, evitação e adaptação.  As duas primeiras 

com base emocional e a última seria resultado de informação, avaliação e julgamento (ROUX, 

2007, p. 606 ). 

A estratégia de confronto, de desafio ao mercado, fazendo uso de discursos e práticas 

agressivas seria resultado de um desconforto moral. Conscientes que não podem escapar das 

relações de poder, optam por posições combativas, boicotando produtos e empresas. A 

estratégia de evitar saber, o que denomina de uma “ignorância voluntária” e uma “surdez 

mental” (ROUX, 2007, p. 6060), seria uma estratégia de evitar tomar consciência das relações 

de poder que estão postas (ROUX, 2007). 

Por último, a estratégia de adaptação seria representada por uma atitude informada, 

vigilante, com reações menos negativas, como raiva ou fuga, e com base em observações dos 

mecanismos de troca, possibilitando uma análise racional para a ação. Este tipo de 

consumidor joga o jogo do consumo, como um investimento que faz, esperando o retorno 

proporcional à energia gasta. Como jogo, o comprador tenta antecipar-se às estratégias das 

empresas, e por outro lado, protege-se das pressões da propaganda e dos estratagemas das 

empresas. Para este consumidor, “resistir é como uma aventura, que impõe uma atitude 

vigilante, para decifrar o jogo do mercado” (ROUX, 2007, p. 607).   

As resistências vistas por Roux (2007), apesar de ser um trabalho que tem por base 

conceitual a abordagem foucaultiana, podem ser melhor compreendidas se olharmos estas 

resistências na perspectiva da governamentalidade proposta por Foucault (2008c, 2010b), na 

qual encontramos “uma arte de governar”, bem como uma “arte de não ser governado ou 

ainda arte de não ser governado assim e a esse preço” (FOUCAULT, 1990, p. 4). 
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Olhando primeiramente os objetos de resistência apontados por Roux (2007), podemos 

compreendê-los como recusas a ser governado e não somente resistências difusas, pois neste 

caso as resistências são dirigidas contra estratagemas, manipulações, promessas, seduções das 

empresas, e práticas de consumo contrárias ao desejado pelo consumidor. São identificados 

governos e as resistências apresentam-se recusando estes governos. Assim como, entre aquilo 

que o autor designa por estratégias, podemos entender a estratégia de confronto como recusa 

ser governado, pois, segundo a autora, o consumidor opta por posições combativas, 

boicotando produtos e empresas. 

No caso da estratégia designada como “ignorância voluntária” e “surdez mental” 

(ROUX, 2007, p. 606), identificada como uma estratégia de evitar saber, esta se aproxima 

mais de uma resistência difusa, considerando que o autor a identifica como mais “uma arma 

escolhida” em determinado momento, em determinado contexto, se fosse possível dizer, como 

uma proteção, considerando que as resistências “não acontecem necessariamente em todos os 

lugares, o tempo todo, entre todos os consumidores, ou em oposição a tudo” (ROUX, 2007, p. 

602). A autora ilustra este tipo de resistência difusa com a fala de um entrevistado: “Eu não 

olho para os anúncios. [...] Eu não quero estar ciente de tendências ou novidades” (ROUX, 

2007, p. 606). 

Por fim, o que Roux (2007) designa por estratégia de adaptação, tendo por base a 

informação, a avaliação e o julgamento, nos parece muito mais uma estratégia de governo, 

deixando de ser resistência, pois “se a resistência passa a elaborar estratégias para marcar sua 

oposição ao poder instituído e assim dominá-lo, deixa de ser em Foucault resistência, 

passando a ser poder” (SOUZA, 2007, p. 13, grifo nosso). Ao traçar estratégias de adaptação, 

conforme aponta Roux (2007), o comprador joga o jogo proposto, tentando se antecipar às 

estratégias das empresas, e esperando retorno dos investimentos realizados nas relações de 

poder.  

Conforme bem pontuou Peñaloza e Price (1993), os estudos sobre a resistência do 

consumidor se situam em uma dimensão individual ou coletiva, e com propostas que variam 

de reformistas a radicais, compreendendo nas palavras de Fournier (1998) um continuum de 

resistência, começando com comportamentos individuais de evitação, passando por 

estratégias de coping, de adaptação às situações estressantes, até ações individuais ou 

coletivas de boicote a produtos e empresas. 

São trabalhos com diferentes inspirações teóricas, como os foucaultianos, Roux (2007) 

e Kasabov (2004); os inspirados em Certeau, Moisio e Asdkegaard (2002), Kozinets e 
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Handelman (1998), explicitando as táticas de ressignificação no consumo, “escapando do 

poder, sem deixá-lo” (CERTEAU, 2009, p. 39), como a “arte do fraco [...] o que ela ganha 

não se conserva” (CERTEAU, 2009, p. 95); estudos sobre os movimentos de protestos, 

Hemetsberger (2006); sobre o movimento anarco-ambientalista, como Shepherd (2002), entre 

outros. 

Estes e outros trabalhos anteriormente citados trataram da questão da resistência, mas 

não discutiram o tema da dignidade em suas pesquisas, e mesmo aqueles com inspiração 

foucaultiana abordaram o poder disciplinar e as resistências, sempre presentes, mas não na 

perspectiva da governamentalidade e a recusa a ser governado, o que nos interessa neste 

trabalho, juntamente com o tema da dignidade. 

Visando avançar na compreensão da relação cliente/empresa, considerando a relação 

de poder entre ambos e, nesta relação, privilegiar a resistência do cliente; considerando que às 

recusas a ser governado estão subjacentes discursos de dignidade, este trabalho dedicou-se ao 

estudo da seguinte questão de pesquisa: 

Como os discursos de dignidade se fazem presentes nas relações de poder entre 

clientes e empresa? 

Tendo em vista a questão de pesquisa, este trabalho teve como objetivo: 

Analisar como os discursos de dignidade se fazem presentes na relação de poder 

entre clientes e empresa. 

Considerando que a tese posta neste trabalho defende que os discursos de dignidade 

estão subjacentes aos discursos de recusas a ser governado e que as recusas se fazem no 

âmbito das relações de poder, para o alcance do objetivo geral acima proposto, se fez 

necessário o alcance dos seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar como a empresa estudada constitui o seu discurso de governo dos 

clientes;  

b) Analisar as reações dos clientes ao discurso de governo da empresa; 

c) Analisar as recusas ao governo da empresa e os discursos de dignidade que a elas 

estão subjacentes. 

Este trabalho teve como propósito contribuir para a análise da resistência dos clientes 

sob uma perspectiva de dignidade e trazer para os estudos de dignidade uma nova perspectiva 

crítica, foucaultiana, à luz das recusas a ser governado. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Visando alcançar o objetivo proposto para esta pesquisa e responder a questão 

proposta, este trabalho teve como objeto de estudo os discursos de dignidade subjacentes aos 

discursos de recusas a serem governados dos clientes da empresa de call center selecionada. 

Este capítulo está dedicado ao percurso metodológico o qual contemplou a escolha do 

segmento de empresa onde a pesquisa seria realizada, a busca pelo acesso a uma das empresas 

do segmento escolhido, o processo de coleta de dados e o tratamento dos mesmos.  

 

4.1  A ESCOLHA DO SEGMENTO DA EMPRESA E A BUSCA DE ACESSO. 

 

Na decisão por uma empresa de call center para a realização da pesquisa, pressupôs-se 

que os atendentes deste tipo de empresa seguem um script para o atendimento dos clientes, 

agindo todos de uma forma mais ou menos padronizada, constituídos para o atendimento, e 

ainda que existindo variações conforme o segmento de negócio, esses scripts servem para 

dirigir o atendente para determinados fins, considerando o objetivo final que é a gestão do 

cliente, visando a sua fidelização para a consecução das metas da empresa. Grandes empresas 

de call center, como a Atento que investiu, em 2009, o valor de 10 milhões de Reais em 

educação corporativa, aliam ao script o treinamento de seus funcionários e consideram que o 

atendente deve acreditar no produto que representa para bem atender o cliente (GRATÃO, 

2010). 

Outra razão para a escolha de uma empresa de call center residiu em seu ambiente 

estruturado, com forte padronização, com a gestão de grupos de atendentes e ao mesmo tempo 

com uma individualização destes atendentes através de metas para o tempo de atendimento, 

gravações, registros, correções, lembrando em seus aspectos gerais a vigilância presente na 

metáfora do panóptico, discutida por Foucault (2009) em sua obra Vigiar e Punir, ainda que  

uma metáfora utópica, pois conforme alertou Foucault (2006e, p. 274), “o poder não é 

onipotente, onisciente [...existindo] uma especificidade das relações de poder, uma espessura, 

uma inércia, uma viscosidade, um desenvolvimento e uma inventividade”. 
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A opção por uma empresa de call center também considerou a questão do poder como 

imbricado nas microrrelações  sociais, ou como falou Machado (1979), considerando que “os 

poderes se exercem em níveis variados e em pontos diferentes da rede social e neste complexo 

os micropoderes existem integrados ou não ao Estado” (MACHADO, 1979, p. XII), ou 

considerando o poder como nas palavras de Foucault (2006e), 

O poder é como a estratificação, a institucionalização, a definição de técnicas, de 

instrumentos e de armas que servem em todos esses conflitos. É isto o que pode ser 

considerado, em um dado momento, como uma certa relação de poder, um certo 

exercício de poder. Isso desde que esteja claro que esse exercício – uma vez que ele, 

afinal, não é outra coisa senão a fotografia instantânea de lutas múltiplas e em 

contínua transformação -, que esse poder, se transforma a si próprio sem cessar 

(FOUCAULT, 2006e, p. 277). 

  Levando em conta a questão dos micropoderes presentes nas relações sociais, 

considerou-se importante ter acesso aos atendimentos dos clientes, os quais representavam o 

momento em que estas relações aconteciam. Estes pontos sinalizaram para uma empresa de 

call center como lugar para a realização da pesquisa, uma vez que os atendimentos são 

gravados em áudio. 

Decidido o segmento ao qual pertenceria a empresa, contatamos algumas solicitando 

acesso aos registros dos atendimentos, porém, os contatos informavam a impossibilidade de 

acesso a esses registros, alegando proteção aos seus interesses econômicos. Por fim, foi 

possível ter acesso a uma empresa, que atendia às condições da pesquisa, através da 

intervenção de um amigo pesquisador, possibilitando-nos o contato in loco, com visitas ao 

local de operação, entrevistas com os gestores e atendentes, gravação de entrevistas e a 

liberação dos registros de atendimentos das partes que nos interessavam para a pesquisa.    

A empresa na qual foi realizada a pesquisa está localizada no Estado de São Paulo, é 

especializada na entrega de refeições prontas e tem como atividade principal a intermediação 

entre os clientes que usam os serviços de entrega de alimentação e os restaurantes 

conveniados. Diferentemente dos tradicionais deliveries de pizza, a esta empresa estão 

associados apenas renomados restaurantes, representando diferentes tipos de cozinhas, tais 

como árabe, italiana, japonesa, portuguesa e indiana, entre outras. 

O expediente na empresa começa diariamente às 11h00, seguindo até as 24h00, nos 

sete dias da semana, durante todo o ano, com exceção para os dias 25 de dezembro e 1º de 

janeiro. Envolvidos com o trabalho do call center estão dois sócios, uma gerente e sua 

assistente, 18 pessoas que desempenham funções gerais de coordenação e supervisão, formais 

e informais, e 75 atendentes. 



93 

 

Como a empresa é especializada em prestar serviços de call center para o ramo de 

alimentação, tem como clientes empresas diversas desse segmento, que terceirizam a 

atividade. Entre estas empresas está a pesquisada para este trabalho, pertencente aos sócios do 

call center geral. Conforme explicação de um dos sócios da companhia, o atendimento na 

empresa estudada é diferenciado dos demais, apesar de equipes que se complementam em 

situações emergenciais e de acúmulo do trabalho, esta contava com atendentes mais 

experientes. 

 

4.2 A COLETA DOS DADOS 

 

Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de observação não participante, 

entrevistas semiestruturadas e não estruturadas (conversas) e gravações dos atendimentos aos 

clientes, feitas com funcionários do call center, pelo sistema de gerenciamento eletrônico da 

empresa. 

Após a autorização para a realização da pesquisa, concedida por um dos sócios, foram 

realizadas oito visitas, nos meses de novembro e dezembro de 2010, janeiro e abril de 2011. 

As visitas aconteceram aos sábados, um dos dias da semana com maior movimento, 

começando após o almoço, por volta das 15hs, e com uma duração média de cinco horas, 

adentrando o período noturno com os seus tradicionais picos no atendimento. 

O contato com os sócios foi feito pessoalmente, por telefone e por e-mail, tanto para 

aprovação da realização da pesquisa, quanto para obtenção de outras informações. 

Além das visitas ao call center, foram mantidos contatos por e-mail para resolver 

dúvidas que surgiam durante o processo de registro e análise. Estes contatos foram realizados 

com a gestora do call center, com a supervisora designada para auxiliar-me na coleta das 

gravações selecionadas e com as supervisoras do BackOffice, que começaram no período de 

coleta e prosseguiram até o final da análise dos dados e redação final do relatório de pesquisa. 

Como o ambiente do call center era totalmente novo para o pesquisador, as primeiras 

visitas foram utilizadas para conhecimento do ambiente e do tipo de negócio, bem como para 

a explicação para cada entrevistado que se tratava de uma pesquisa para a Universidade 

Mackenzie, que os sócios do call center teriam acesso somente aos resultados finais e que o 

interesse era apenas de conhecer a empresa e ter contato com os atendimentos que realizavam. 

Estes esclarecimentos foram considerados necessários para informar a todos o porquê de 
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nossa presença e solicitarmos o consentimento para que participassem das entrevistas. Para 

atender a estes objetivos foram gravadas as primeiras entrevistas com as duas principais 

gestoras, a gerente e uma supervisora, após terem aceitado participar e aprovado a gravação 

das entrevistas.  

As entrevistas ocorreram durante o período de trabalho, com interrupções constantes, 

mas atenderam ao propósito de conhecer o dia a dia do negócio, pois enquanto os 

entrevistados explicavam os detalhes e as rotinas, o trabalho acontecia com as suas variadas 

ocorrências: telefonemas para clientes, problemas com funcionários em suas bancadas de 

trabalho, entrada e saída dos atendentes em seus turnos, problemas no uso de equipamentos, 

suspensão temporária na recepção de novos pedidos (devido a aumento nos atrasos das 

entregas), problemas com os servidores do sistema de gestão, pausas para descanso, etc. 

Como não havia uma sala ou mesa livre para uso, era-nos permitido o uso da mesa de 

alguém que não estava naquele turno, uma cadeira de outro lugar era disponibilizada, e assim 

a integração foi ocorrendo no ambiente de trabalho, ora ao lado da gestora, ora ao lado de uma 

atendente, ora ao lado de algum funcionário do BackOffice. Devido às interrupções 

constantes, as entrevistas ocorreram mais como conversas, gravadas ou não. Nos momentos 

de pico, próximos ao horário do jantar, as conversas paralelas ao trabalho eram quase 

impossíveis, apesar da boa vontade de todos. Estes períodos foram utilizados na pesquisa para 

acompanhamento do trabalho, observação, inclusive do uso da copa e da sala de descanso, 

entrevistas com atendentes em seus intervalos ou aguardando o seu horário de entrada ao 

trabalho. Frequentou-se também um supermercado perto do call center, usado pelos 

funcionários para a compra de lanches ou refeições rápidas, com o objetivo de conhecer um 

ambiente externo comum a eles. 

Estes procedimentos visaram integrar-nos ao ambiente, de modo que os atendentes e 

demais funcionários pudessem se acostumar com nossa presença, buscando minimizar a 

influência no ambiente, consciente, porém, de que apesar disso seria sempre um elemento 

estranho e que isso influiria de alguma forma.  

 Inicialmente, os atendentes observavam nossas movimentações e sempre que possível 

indagavam quem era o pesquisador, o que estava fazendo ali, se era da cidade, etc. Nas visitas 

seguintes conversavam mais, brincavam sobre a possibilidade de nossa integração na equipe, 

falavam de futebol e nos incluíram em uma rodada de sorvete no final da noite. Em um destes 

momentos foi presenciado o conflito de uma atendente com a gestora e uma briga, ou quase 

briga, de dois namorados do mesmo sexo, que estavam para iniciar o expediente, com a 
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intervenção de uma supervisora dando conselhos e alertando sobre os desdobramentos de uma 

briga no ambiente de trabalho. 

Durante as observações, foram feitas anotações in loco, em um caderno de anotações e 

arquivo eletrônico, e outras logo após a saída do ambiente, onde se procurava anotar tudo o 

que havia sido memorizado do que foi observado e ouvido, e que de alguma forma havia 

chamado a atenção. Questões novas e dúvidas que resultavam nos intervalos das visitas, fruto 

da leitura e reflexão dos registros, gravações que eram ouvidas, lidas, analisadas, discussões 

com a orientadora, eram levadas para a visita seguinte no call center. 

 A dinâmica de visitar o ambiente do call center, ouvir, gravar, anotar, conversar, 

indagar, sem interferir e sem parar as atividades dos funcionários, e os fatos assinalados, 

serviram para sinalizar que, de alguma forma, havia conseguido alguma integração naquele 

ambiente.  

Na primeira visita ao call center, em 20.nov.2010, foram gravadas as entrevistas com 

a gerente (G1) e com uma das supervisoras do BackOffice (FB1), além disso, ocorreu a  

familiarização com o ambiente, os espaços, as rotinas e as pessoas que ali trabalhavam. Nas 

visitas seguintes, e conforme surgiam as necessidades e oportunidades, foram realizadas 

novas entrevistas: uma gravada com a assistente da gerente (AS1), e duas não gravadas com 

as supervisoras (SB1 e SC1), além do acompanhamento e observação do trabalho da equipe 

responsável pela coordenação da entrega (BackOffice), bem como acompanhamento do 

trabalho de uma atendente (AT1). Outras entrevistas foram realizadas: com nove atendentes, 

duas supervisoras de corredor, uma supervisora do BackOffice, uma funcionária também do 

BackOffice e um assistente de gerente, o que resultou em 27 entrevistas, gravadas e não 

gravadas, além de contatos via e-mail. Foram feitas tantas entrevistas quantas consideradas 

necessárias e possíveis, para obter informações e esclarecimentos a dúvidas que iam surgindo 

ao longo da coleta e análise dos dados. 

Nas visitas seguintes, foi recebida autorização para ouvir e analisar as gravações de 

atendimentos, utilizando uma estação de trabalho da empresa. Como as visitas e entrevistas 

começaram no final de outubro de 2010, o mês de novembro foi o mês escolhido para o 

trabalho de coleta e análise desses dados, com destaque para o primeiro final de semana, pois 

sabia-se, com base nas entrevistas já feitas, que os finais de semana eram aqueles com maior 

movimento de pedidos. 



96 

 

Para uma primeira coleta das gravações, foi definida uma hora de trabalho do call 

center, com a intenção de planejar o tempo que seria necessário para realizar todo o trabalhão 

de coleta de dados. Nessa primeira hora, foram localizadas 1500 gravações, o que nos levou a 

perceber que ouvir todas as gravações não seria viável frente ao volume e o tempo necessário 

para identificar os dados que atenderiam às necessidades da pesquisa. Mesmo sabendo que 

esse caminho não seria viável naquele momento, considerando o volume de gravações, foi 

dado início ao trabalho de ouvi-las, buscando algo considerado relevante na relação empresa-

clientes. E o que era relevante nessas gravações, tendo em vista os objetivos da pesquisa? 

Momentos de tensão entre clientes e atendentes onde pudessem ser identificadas falas que 

apontassem para governo ou recusas a governo, uma vez que a estas últimas estariam 

subjacentes discursos de dignidade, objeto do estudo.  

A maior parte das gravações ouvidas naquela primeira hora eram gravações curtas, de 

pedidos anotados pelos atendentes, sem destaques que chamassem a atenção. Como existia 

certo padrão de tempo nessas gravações, de três a quatro minutos, a atenção foi voltada 

àquelas com tempo maior, apostando que trariam algum evento que tivesse exigido um 

diálogo mais longo, demandando maior tempo do atendente, e que possivelmente teriam 

diálogos com a categoria de dados que estávamos procurando.  

A partir deste ponto, as gravações traziam coisas novas, tensões entre clientes e 

atendentes, mas a quantidade de gravações ainda era elevada, dificultando a operacionalização 

da pesquisa, e muitas continuavam não trazendo nada de novo, enquanto outras eram 

demoradas porque o atendente, ou o cliente, não tinham pressa com o atendimento. Já na 

terceira visita, com o tempo correndo, a tarefa de ouvir as gravações foi interrompida, e 

retomadas as conversas e observações do trabalho no call center. Em uma das conversas 

(FB1) e acompanhamento do trabalho no BackOffice, observou-se que em determinados 

atendimentos o pedido era impresso, e na mesma folha era escrita a palavra “ocorrência”, 

ficando esta separada dos demais papéis. Indagada, a funcionária informou que estes casos 

representavam problemas que surgiam durante o atendimento e que a gerente era a 

responsável pela estatística e controle destes registros. 

Durante as entrevistas, conversas, acompanhamentos e observações, notou-se também 

que os atendentes, orientados pelos supervisores, ou os próprios supervisores, regularmente 

negociavam com os clientes a dispensa das taxas de entregas, ou descontos nos pedidos, 

dependendo da gravidade do problema, das reclamações dos clientes, do tempo de atraso, 

entre outras razões. 
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Como a regularidade destas negociações e ofertas causaram inquietações, despertadas 

pelo registros especiais que faziam de alguns pedidos, procurou-se então saber com a gestora 

sobre estes registros e de fato existiam planilhas diárias onde eram designadas como 

“ocorrências”. Em cada planilha diária, existiam três outras planilhas: “reembolso e estorno”, 

“crédito” e “ocorrência geral”. A planilha designada como de “ocorrência” geral não oferecia 

muitos detalhes, tratavam de registros que fugiam à rotina de atendimento, mas não 

envolviam valores financeiros.  

Estas planilhas que não envolviam os valores financeiros foram deixadas de lado, pois 

a motivação na busca destas planilhas, e posteriormente as gravações, era compreender 

melhor as negociações regulares de valores, já explicadas pelos supervisores como descontos 

para compensar as insatisfações dos clientes, mas cujas gravações ofereciam a oportunidade 

de ouvir atendentes e clientes envolvidos nesses diálogos. Compreendemos naquele momento 

que este caminho poderia auxiliar no processo de seleção e análise das gravações. 

A planilha “crédito” trazia informações interessantes, envolvendo inclusive valores 

financeiros que afetavam a empresa ou os clientes, mas faltavam alguns dados, como número 

do pedido, que possibilitassem identificar e facilitar a recuperação das gravações nos arquivos 

da empresa. Com estas informações e buscando os registros relacionados aos valores 

negociados com os clientes, que demandavam maior tempo dos atendentes e supervisores, o 

grupo de planilhas “reembolso e estorno” foi o escolhido como guia no processo de seleção 

das gravações, começando uma nova etapa, mais produtiva, de ouvir e copiar as gravações 

para posterior transcrição. 

Como o tempo de visita era insuficiente para a realização da tarefa no prazo 

disponível, contamos com a ajuda de uma supervisora que foi copiando as gravações para 

uma pasta de acesso no sistema. As planilhas diárias foram conciliadas em uma única planilha 

para os meses de novembro e dezembro de 2010, totalizando 649 registros, sendo 260 em 

novembro e 389 em dezembro de 2010. Após o início da coleta das primeiras gravações, 

análises e transcrições, restaram 396 gravações de atendimentos, de 283 pedidos, com um ou 

mais registros para cada cliente. Os demais registros, apesar de listados nas ocorrências, 

referiam-se a origens diversas, como os registros de esclarecimentos rotineiros, ligações não 

atendidas, ligações para números errados. 

Deste total de 396 registros, 159 referiam-se aos cancelamentos de pedidos oriundos 

do call center para os clientes e 237 às reclamações e pedidos de informações, oriundas dos 

clientes para o call center. Esta proporção entre cancelamentos oriundos da empresa e 
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reclamações de clientes não pode ser considerado um padrão, pois nos casos das ocorrências 

analisadas de novembro, aquelas que se referiam aos cancelamentos não foram selecionadas. 

Posteriormente, avançando-se na análise das ocorrências de dezembro, e com uma maior 

clareza e entendimento do sistema de registro, optou-se por trabalhar também com estes 

cancelamentos, que passaram a fazer parte da coleta das gravações. 

Os entrevistados receberam um código, porém somente as falas de alguns foram 

utilizadas para ilustrar os resultados obtidos.  A seguir, são apresentados os códigos dos 

entrevistados, seus cargos e as informações complementares, quando existiam: 

S1: Sócio, aproximadamente 35 anos. 

 

G1: Gerente do call center, aproximadamente 30 anos, casada, dois anos na empresa. 

 

AS1: Assistente da gerente, 25 anos, casada, um ano e seis meses na empresa. 

 

FB1: Funcionária do BackOffice, 25 anos, solteira, um ano e quatro meses na empresa, 

experiência anterior de três anos como operadora. 

 

FB2: funcionário do BackOffice, 24 anos, solteiro, um ano e três meses na empresa, 

experiência anterior de dois anos. 

 

SB1: Supervisora do BackOffice, casada, 32 anos, dois anos na empresa, experiência anterior 

de dez anos no mercado. 

 

SB2: Supervisora do BackOffice, 25 anos, casada, dois anos e sete meses na empresa, 

experiência anterior de quatro anos como operadora, monitora e supervisora. 

 

SC1: Supervisora de corredor, aproximadamente 30 anos, casada, um ano na empresa, 

experiência anterior de três anos como operadora e supervisora. 

 

SC2: Supervisora de corredor, aproximadamente 30 anos, dois anos na empresa. 

 

AT1: Atendente 1, aproximadamente 30 anos, casada, um ano na empresa. 

 

AT2: Atendente 2 , aproximadamente 20 anos. 

 

AT3: Atendente 3, aproximadamente 20 anos. 

 

AT4: Atendente 4, aproximadamente 25 anos. 

 

AT5: Atendente 5, aproximadamente menos de 20 anos. 

 

AT6: Atendente 6, aproximadamente menos de 20 anos. 

 

AT7: Atendente 7, aproximadamente 20 anos, iniciando na empresa. 
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AT8: Atendente 8, aproximadamente 20 anos. 

 

AT9: Atendente 9, aproximadamente 40 anos, casada, iniciando na empresa. 

 

 

Número de entrevistas 

 

Em seis visitas ao call center foram discutidas dúvidas com a gerente, além da 

gravação inicial. Com a assistente da gerência, foram realizadas quatro entrevistas. Com a 

supervisora de corredor, responsável também pelo treinamento, quatro entrevistas. Com a 

supervisora 1 do BackOffice (SB1) foram feitas duas entrevistas e com a supervisora 2 do 

BackOffice também duas entrevistas, mais as trocas de e-mails até o final da pesquisa, 

validando informações ou complementando informações anteriores. Com o funcionário do 

BackOffice aconteceram duas entrevistas. Todas somaram 27, com mais de uma entrevista em 

alguns casos e destas três foram gravadas. 

Nota-se que tanto para a realização das observações quanto para a realização das 

entrevistas, e análises posteriores, foram seguidos os princípios mencionados por Arribas-

Aylon e Walkerdine (2008) e Gillies (1999) considerando que “a linguagem não é um meio de 

representação inequívoca; em vez disso, ela exerce uma ação construtiva do mundo social” 

(NOGUEIRA, 2009, p. 77). Assim, as entrevistas com os gestores e empregados foram 

importantes na compreensão dos discursos dos quais a organização lança mão, e com os quais 

contribui, na constituição do ambiente de trabalho do call center, e na constituição de um 

discurso sobre os clientes e para os clientes. 

 

4.3 PREPARAÇÃO DOS DADOS  

  

 

A preparação dos dados envolveu procedimentos diferentes para as entrevistas, 

observações e gravações. As entrevistas gravadas não foram transcritas, de imediato, na 

íntegra. Tendo em vista que não apenas a fala faz parte do discurso do falante, mas também o 

tom de voz, o movimento e outros elementos (ARRIBAS-AYLLON; WALKERDINE, 2008), 

optou-se por ouvi-las sucessivas vezes, anotando não só as falas, mas o tom de voz, as 

reticências e expressões faciais que retivemos na memória. Essas sucessivas audições e 

anotações foram feitas, à medida que se avançava na análise e novas questões e indagações 

surgiam.  
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As anotações de campo e das entrevistas não gravadas foram registradas em um 

caderno de pesquisa e em arquivo eletrônico, organizadas de acordo com o dia da visita à 

empresa. A preparação dos dados das gravações dos atendimentos exigiu a construção de um 

procedimento específico, o qual é exposto em seguida.  

De posse dos registros de atendimentos, uma parte destes foi transcrita pelo 

pesquisador, outra parte por uma pessoa de confiança do pesquisador e uma terceira parte por 

dois profissionais de uma empresa de transcrições, os quais assinaram termo de sigilo de 

próprio punho. As transcrições serviram como base para a análise dos atendimentos dos 

clientes, sem que estes fossem identificados. 

Transcritos os registros de atendimentos, foram geradas 651 páginas de transcrições 

com espaço entre linhas de 1,5 e fonte Times New Roman 12. 

Nas gravações transcritas, encontravam-se os seguintes dados: número do pedido, 

número de cada um dos atendimentos telefônicos gravados e os diálogos entre os atendentes e 

o cliente que havia feito o pedido, porém sem estarem organizados por pedido, mas na 

sequência temporal em que os atendimentos haviam ocorrido, de acordo com a sequência de 

ligações dos diferentes clientes. A primeira tarefa consistiu em organizar os dados de acordo 

com o número do pedido, e dentro de cada pedido, organizar a sequência dos registros de 

atendimentos telefônicos relativos a cada pedido, de modo que pudesse ser identificado o 

conjunto de diálogos relativos ao mesmo pedido, na sequência em que ocorreram.  

Os diálogos organizados por pedido foram reorganizados em um grande quadro, 

impresso em papel A3 para a leitura, análise e discussões, de tal forma que cada linha 

correspondia a um atendimento telefônico prestado ao cliente, ou por iniciativa da empresa ou 

por iniciativa do cliente, conforme veremos abaixo. Quanto às colunas, foram sendo criadas 

conforme surgiam as necessidades durante as fases da análise: 

 - Uma coluna para o número de identificação do pedido;  

- Uma coluna para as falas dos atendentes e supervisores da empresa, responsáveis 

pela comunicação com o cliente, ou para a fala dos supervisores, quando solicitados pelo 

cliente;  

- Uma coluna para a fala correspondente do cliente, de tal forma que fosse possível ler 

o que cada parte estava falando naquela determinada interação. 
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Dispostos os registros das falas dos atendentes e dos clientes no quadro, distribuídos 

nessas colunas, verificou-se que os registros continham dois grupos de atendimentos 

diferentes. Um primeiro grupo de registros era originado na empresa e refletiam a iniciativa 

da empresa em cancelar um pedido recebido do cliente, principalmente através do site na 

Internet (outra forma do cliente realizar o seu pedido era por telefone, ligando para o call 

center). 

Um segundo grupo de gravações referia-se aos chamados dos clientes, que tendo seus 

pedidos aceitos, ligavam antecipadamente indagando se a entrega seria realizada no prazo 

previsto, em média 70 minutos, ou ligavam decorrido o tempo prometido inicialmente, 

apresentando suas dúvidas ou exigindo alguma solução quanto à entrega. Estes dois grupos 

foram considerados para a análise em quadros diferentes, e para cada um foram criadas novas 

colunas que facilitassem o processo analítico. 

Para o grupo de diálogos relativo a cancelamentos realizados por iniciativa da empresa 

foram criadas as seguintes novas colunas: 

- Uma coluna para as razões apresentadas aos clientes;  

- Uma coluna para a reação do cliente, destacada da fala que estava em outra coluna; 

- Uma coluna para registro das observações que surgiam no processo de análise do 

quadro, das leituras das transcrições e dos registros originais recebidos da empresa; 

- Uma coluna para classificação da reação do cliente, diante do cancelamento, sendo 

criado o que denominamos de flag, um sinalizador para classificações e análises posteriores, 

com três variações possíveis: clientes que aparente não reclamavam do ocorrido com o seu 

pedido (NR); clientes que reclamavam “mais ou menos” (MM), lamentando, lamuriando, 

evitando, de uma forma ou de outra, uma decisão própria; e clientes que reagiam lamentando, 

mas indo um passo adiante, com reclamações claras, podendo desdobrar estas reclamações em 

outras ações (R), conforme veremos posteriormente. 

No grupo dos registros originados pela iniciativa do cliente, após a aceitação do seu 

pedido, além da coluna das observações do pesquisador, foram criadas duas outras colunas:  

- Uma coluna para o destaque dos problemas gerados para os clientes, segundo as falas 

destes, sua leitura do ocorrido, o problema do qual reclamava; 

- Uma coluna para a solução final do problema.  
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Inicialmente tentou-se trabalhar com uma coluna de flag, como no grupo das ligações 

que tinham origem na empresa, cancelando pedidos recebidos, mas neste caso a criação desta 

coluna não ofereceu ganho adicional à análise. 

Estes dois grandes quadros ficaram, ao final, com 159 registros de cancelamentos 

originados pelos atendentes da empresa e 237 registros originados pelos clientes, após terem 

os seus pedidos aceitos e não entregues no prazo prometido. 

A partir dessa preparação inicial, iniciou-se o tratamento de dados propriamente dito. 

Por sua vez, o tratamento de dados exigiu sucessivas revisões da organização dos dados, à 

medida que o mesmo ia sendo realizado.  

 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para responder ao problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, optou-se 

pela análise dos dados mediante a análise do discurso, associada com o pós-estruturalismo, 

corrente esta representada, segundo Gill (2008), principalmente pelos trabalhos de Michel 

Foucault. Gill (2008) destaca que o termo análise do discurso representa diferentes enfoques 

no estudo dos textos, a partir de diferentes tradições teóricas, em diferentes disciplinas, mas 

com duas características comuns: 

O que estas perspectivas partilham é uma rejeição da noção realista de que a 

linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma 

convicção da importância central do discurso na construção da vida social (GILL, 

2008, p. 244). 

Em uma perspectiva foucaultiana, “as práticas discursivas são afinal práticas sociais, 

produzidas através de relações de poder concretas, numa época determinada” (NOGUEIRA, 

2008, p. 240). Falando sobre o seu trabalho, na aula inaugural no Collège de France, Foucault 

(2009) explica a sua hipótese de trabalho:  

Em toda sociedade a produção dos discursos é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2009, p. 8-9). 

 

Nesta perspectiva, a descrição e a análise em uma pesquisa não têm mais o sujeito 

como objeto, mas o importante consiste em “saber quais as condições impostas a um sujeito 

qualquer para que ele possa se introduzir, funcionar de nó na rede sistemática do que nos 
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rodeia” (FOUCAULT, 1971, p. 29,30). Este estudo se insere nesta perspectiva, analisando os 

registros de atendimentos aos clientes e o ambiente do call center, no qual os atendentes 

estavam alocados. 

Quanto ao ambiente, este foi compreendido no contexto da discussão proposta por 

Arribas-Aylon e Walkerdine (2008), que ao falarem sobre a seleção de um corpus para estudo 

e análise, na perspectiva da análise do discurso foucaultiana, apresentam cinco possíveis 

grupos de “textos”: espacialidades e práticas sociais, discursos políticos, discursos de 

especialistas, interações sociais e relatos autobiográficos.  

No caso do ambiente do call center, ele foi compreendido aqui como um “texto 

etnográfico” (ARRIBAS-AYLON; WALKERDINE, 2008, p. 100), pois estaria relacionado 

com espacialidade e práticas sociais, bem como inserido em interações sociais, com a sua 

multiplicidade de discursos. 

Sobre a seleção do corpus ao qual Arribas-Aylon e Walkerdine (2008) referem-se, 

vale lembrar que em uma pesquisa pós-estruturalista não se trata de fato de constituir um 

corpus, pois este é indefinido, mas de selecionar discursos (THIRY-CHERQUES, 2008): 

Não se trata de constituir um corpus, mas de selecionar discursos. O corpus é 

indefinido: jamais se chegará a constituir o conjunto de discursos pronunciados 

sobre a loucura, ou sobre a prisão, ou sobre o poder disciplinar, ainda que limitando 

a investigação a uma época e a um lugar (THIRY-CHEQUES, 2008, p. 224). 

A seguir tecem-se algumas considerações sobre a análise do discurso com destaque 

para a análise do discurso na abordagem foucaultiana. 

 

4.4.1 Considerações sobre a análise do discurso 

 

Existem múltiplas abordagens na análise do discurso, de tal forma que Gill (2008) fala 

de mais de cinquenta tipos, e Godoi (2005) de trinta e quatro modelos considerados 

principais, dentro de dez tendências diferentes, de tal forma que fala-se de análises do 

discurso “à la van Dijk”, “à la Coulthard”, “à la Orecchioni”, “à la Roulet”, “à la Ducrot”, 

refletindo uma multiplicidade na própria compreensão do que é o discurso (MARQUES, 

2001, p. 279), sendo este um “conceito extraordinariamente polissêmico [e existindo] tantas 

definições de discurso quanto são seus autores, autoras e tradições” (IÑIGUEZ, 2004a, p. 

122). 
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Autores como Fairclough (2008) fazem uma distinção entre abordagens ‘críticas’ e 

‘não-críticas’, tendo como base não somente a descrição das práticas discursivas:  

As abordagens críticas diferem das abordagens não-críticas não apenas na descrição 

das práticas discursivas, mas também ao mostrarem como o discurso é moldado por 

relações de poder e ideologias e os efeitos construtivos que o discurso exerce sobre 

as identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crenças 

(FAIRCLOUGH, 2008, p. 31). 

No grupo dos não-críticos, são classificadas as abordagens de Sinclair e Couthard, 

com os seus pressupostos para a descrição do discurso na sala de aula; a “análise da 

conversação”; o modelo de discurso terapêutico de Labov e Fanshel; e uma recente 

abordagem dos psicólogos sociais Potter e Wetherell. Nas abordagens críticas, são citadas a 

“linguística crítica” de Fowler e colaboradores e a abordagem francesa desenvolvida por 

Pêcheux, com base na teoria de ideologia de Althusser (FAIRCLOUGH, 2008). 

Defendendo a sua proposta de análise do discurso, designada como “análise de 

discurso textualmente (e, por conseguinte, linguisticamente) orientada” (ADTO), Fairclough 

(2008, p. 61) faz um destaque comparativo com o trabalho de Foucault. Sua comparação tem 

como objetivo apresentar razões “pelas quais os cientistas sociais deveriam considerar o uso 

da ADTO” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 61), com análises sociais mais satisfatórias. 

Este autor faz uma importante exposição do trabalho de Foucault, pontuando a sua 

sensibilidade com os temas de lutas e mudanças sociais, mas com ressalvas críticas, pois em 

sua visão, nas principais análises a “impressão dominante é a de pessoas desamparadamente 

assujeitadas a sistemas imóveis de poder”, e ainda que o poder acarrete resistência, tem-se a 

“impressão que a resistência é geralmente contida pelo poder e não representa ameaça” 

(FAIRCLOUGH, 2008, p. 83). 

Mesmo com ressalvas ao “sujeito desamparado” de Foucault, Fairclough (2008) 

aponta algumas características importantes de sua obra, reconhecendo-as como “um rico 

conjunto de afirmações e hipóteses teóricas para tentar incorporar e operacionalizar na 

ADTO”, sua proposta de uma “análise de discurso textualmente orientada”: 

No trabalho arqueológico: 

1. A natureza constitutiva do discurso – o discurso constitui o social, como também 

os objetos e os sujeitos sociais; 

2. A primazia da interdiscursividade e da intertextualidade – qualquer prática 

discursiva é definida por suas relações com outras e recorre a outras de forma 

complexa. 

No trabalho genealógico: 
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3. A natureza discursiva do poder – as práticas e as técnicas do biopoder (por 

exemplo, o exame e a confissão) são em grau significativo discursivas; 

4. A natureza política do discurso – a luta por poder ocorre tanto no discurso quanto 

no subjacente a ele; 

5. A natureza discursiva da mudança social – as práticas discursivas em mutação são 

um elemento importante na mudança social (FAIRCLOUGH, 2008, p. 81, 82). 

 

Ora, parece-nos pertinente pontuar que determinadas características do trabalho de 

Foucault, apontadas como fraquezas, como neste caso, são de fato posições claramente 

assumidas por esse autor, representando um distanciamento de outros modelos estruturalistas, 

ainda que a sua obra tivesse aproximações com o estruturalismo, pelo menos no início, como 

veremos a seguir. Foucault (2006e), falando sobre o papel do intelectual na sociedade, afirma:  

E, aqui, penso que se deve fazer intervir o problema da função do intelectual. É 

inteiramente verdade que me recuso – quando escrevo um livro – a tomar uma 

posição profética que consiste em dizer às pessoas: eis o que vocês devem fazer; ou 

então, isto é bom, isso não é bom. Eu lhes digo: eis como, grosso modo, parece-me 

que as coisas aconteceram, mas as descrevo de tal maneira que as vias de ataques 

possíveis sejam traçadas. Mas nisto, não forço nem coajo ninguém a atacar 

(FOUCAULT, 2006e, p. 279). 

Dreyfus e Rabinow (1995) esclarecem que não consideravam Foucault um 

estruturalista, mas que suas primeiras obras traziam uma forte influência do estruturalismo 

francês, o que foi confirmado por Foucault, revelando inclusive que o verdadeiro título do 

livro As Palavras e as Coisas era Uma Arqueologia do Estruturalismo, apesar de não 

reconhecer-se um estruturalista. 

Respondendo a uma questão sobre o seu livro Arqueologia do Saber, Foucault 

(2006e), no ano de 1977, esclarece que o livro não é um livro de metodologia, possível de ser 

usado em campos, domínios diferentes, e complementando: 

Não sou de modo algum estruturalista, já que os estruturalistas dos anos 50, 60, 

tinham essencialmente como alvo definir um método que fosse, senão 

universalmente válido, ao menos geralmente válido para toda uma série de objetos 

diferentes: a linguagem, os discursos literários, os relatos míticos, a iconografia, a 

arquitetura....Esse absolutamente não é o meu problema: procuro fazer aparecer essa 

espécie de camada, ia dizer essa interface, como dizem os técnicos modernos, a 

interface do saber e do poder, da verdade e do poder. É isso. Eis aí meu problema. 

[...] Não tenho teoria geral e tampouco tenho um instrumento certo (FOUCAULT, 

2006e, p. 229). 

Em outra entrevista, em 1983, falando sobre estruturalismo e pós-estruturalismo, 

explica que entre os jovens alunos de Canguilhem (1904-1995), havia aqueles que não eram 

nem marxistas, nem freudianos, nem estruturalistas, concluindo: “E ali, se você quiser, me 

refiro a mim”. Questionado pelo entrevistador, “Então você se inclui entre essas pessoas”, 
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responde: “Nunca fui freudiano, nunca fui marxista e jamais fui estruturalista” (FOUCAULT, 

2008a, p. 312). 

  Souza (2009) e Souza e Souza-Ricardo (2008), reconhecem a variedade e 

multiplicidade de abordagens de análise do discurso, destacando no trabalho de Foucault 

pontos que o caracterizam em uma perspectiva estruturalista e pós-estruturalista, assumindo a 

influência do estruturalismo na sua fase arqueológica, mas reconhecendo que na genealogia 

Foucault liberta-se das ambiguidades anteriores, caminhando para um conceito pós-

estruturalista do discurso. 

Como representantes do estruturalismo citam os trabalhos de Bakhtin (1895-1975) e 

Fiorin (1942-), os quais apresentam algumas semelhanças com o trabalho de Foucault: a) a 

crença na constituição histórica do homem e do discurso; b) o discurso como um fenômeno 

social, não sendo o sujeito fonte e produtor do seu próprio discurso, ou seja, “o discurso de 

alguém é um discurso socialmente produzido por múltiplas vozes” (SOUZA; SOUZA-

RICARDO, 2008, p. 10). 

Ainda que a ideia da constituição do sujeito seja comum ao estruturalismo e ao pós-

estruturalismo, para Foucault este é produzido “pelas verdades de uma época, quando os 

discursos e os sujeitos são constituídos por uma relação poder-saber” e na perspectiva 

estruturalista de Bakhtin e Fiorin, o sujeito é produzido pela ideologia dominante, ainda que 

em ambos, um sujeito não produtor do discurso (SOUZA; SOUZA-RICARDO, 2008, p. 10). 

Um segundo aspecto comum ao estruturalismo e pós-estruturalismo é que ambos 

“pensam o mundo como uma totalidade concreta” e assim a análise do discurso destas 

correntes “irão se dedicar ao estudos das práticas sociais”, ainda que os estruturalistas 

destaquem o papel da ideologia (SOUZA; SOUZA-RICARDO, 2008, p. 10). 

Estes são pontos comuns ao estruturalismo e ao pós-estruturalismo, mas a questão da 

ideologia afasta a abordagem foucaultiana de uma abordagem estruturalista (SOUZA; 

SOUZA-RICARDO, 2008). Enquanto a abordagem estruturalista, representada pela 

abordagem discursiva de Pêcheux, assume uma posição política, “centrando sua análise na 

importância da ideologia enquanto constitutiva dos discursos” (NARVAZ, NARDI, 

MORALES, 2006, p. 14), para Foucault, os discursos são práticas sociais, “entendidas como 

regras anônimas, constituídas no processo histórico, determinadas no tempo”, mas com uma 

história marcada por rupturas e descontinuidades (NARVAZ, NARDI, MORALES, 2006, p. 

15). 

Por fim, ainda que Foucault não reconheça ou apresente em sua filosofia saídas 

permanentes ou exemplos de grandes recusas, aponta processos histórico de sujeição e 
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constituição dos sujeitos, e os limites da visão usual do poder na concepção jurídico-

discursiva, tal como o faz no curso Em defesa da sociedade, aula de 14 de janeiro de 1976, 

Foucault (1999) falando do sistema do direito e do campo judiciário como um “veículo 

permanente de relações de dominação, de técnicas de sujeição polimorfas” (FOUCAULT, 

1999, p. 32). 

O que propõe é curto-circuitar o Direito como uma legitimidade a ser fixada, 

apontando os procedimentos de sujeição que ele põe em prática, com algumas precauções, 

entre elas, reconhecendo que “as grandes máquinas do poder sejam acompanhadas de 

produções ideológicas, [tais como] uma ideologia da educação, uma ideologia do poder 

monárquico, uma ideologia da democracia parlamentar” (FOUCAULT, 1999, p. 39), mas 

nãos as reconhecendo como ideologias: 

Mas, na base, no ponto em que terminam as redes de poder, o que se forma, não 

acho que sejam ideologias. É muito menos e, acho eu, muito mais. São instrumentos 

efetivos de formação e de acúmulo de saber, são métodos de observação, técnicas de 

registro, procedimentos de investigação e de pesquisa, são aparelhos de verificação. 

Isto quer dizer que o poder, quando se exerce em seus mecanismos finos, não pode 

fazê-lo sem a formação, a organização e sem por em circulação um saber, ou 

melhor, aparelhos de saber que não são acompanhamentos ou edifícios ideológicos 

(FOUCAULT, 1999, p. 40). 

Considerando o trabalho de Foucault próximo do pós-estruturalismo, lembrando que 

ele não aceitava classificações ou rótulos sobre ele e seu trabalho, com pontos de 

aproximações e distanciamentos com o estruturalismo, a seguir são destacados alguns pontos 

que julgamos importantes em uma análise do discurso foucaultiana. 

 

4.4.1.1 Análise do discurso foucaultiana: o discurso, o enunciado, a formação discursiva, 

as práticas discursivas e a interdiscursividade 

 

Autores como Souza e Souza-Ricardo (2008) argumentam que a arqueologia é um 

rosto de diversas faces, não existindo “um terreno sólido e único do que seria o discurso, mas 

sim um terreno movediço”, mas sendo o principal intento de Foucault na arqueologia 

“caminhar em direção a uma análise pós-estruturalista do discurso” (SOUZA; SOUZA-

RICARDO, 2008, p. 6, 7); e outros que “talvez as obras foucaultianas da década de 60 [...] 

sugerissem essa concepção idealista e estruturalista da linguagem” (FISCHER, 2001, p. 199); 

e assim, o projeto de uma análise arqueológica, da qual faz parte as concepções sobre discurso 

para Foucault, 
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Fecha e abre um procedimento de análise que se pretende totalizante e toma o 

discurso como conjunto de fatos determinantes para uma história discursiva do 

pensamento, [voltando-se Foucault] para uma genealogia das formas de poderes e de 

preservação do cuidado de si (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, p. 2008, p. 59). 

É na genealogia que Foucault cria um conceito pós-estruturalista de discurso, mas para 

isto teve que libertar-se das ambiguidades encontradas na arqueologia, com duas principais 

contradições (SOUZA, SOUZA-RICARDO, 2008): 

Primeiramente, o fato de tentar encontrar uma explicação baseada puramente nas 

práticas sociais para o surgimento de um discurso. Foucault aproxima sobremaneira 

sua análise àquela do estruturalismo marxista, fortemente baseada na explicação 

econômica para os fenômenos sociais, visão esta que o filósofo acreditava ser muito 

reducionista e demasiadamente generalizante. 

Segundo, em movimento contrário ao primeiro, Foucault cria a ideia de episteme 

para explicar qualquer discurso e afasta as práticas sociais do processo de formação 

discursiva, criando um discurso ahistórico, fazendo uma análise que também acaba 

caindo, de certo modo, em uma perspectiva estruturalista, porém em um 

estruturalismo quase que transcendental não fundamentado nas práticas sociais e sim 

na ideia de episteme (SOUZA; SOUZA-RICARDO, 2008, p. 6, 7). 

Sobre este caminhar de Foucault na análise do discurso, Thiry-Cherques (2008) fala de 

um processo evolutivo, com o conceito de “estrutura” presente nos trabalhos iniciais, seguido 

do conceito de “episteme” e por fim o conceito de “dispositivo”, como em História da 

sexualidade: vontade de saber, com uma visão mais ampla, abarcando “além dos discursos, 

as práticas, as instituições, as táticas” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 222): 

Mas, ao incluir as instâncias institucionais (igreja, asilo, medicina, prisão, família) 

passa a identificar ‘um conjunto deliberadamente heterogêneo, abarcando discursos, 

instituições, arranjos arquitetônicos, decisões normativas, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas, em breve: o dito como o não-dito. O dispositivo é a rede que se pode 

estender entre estes elementos (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 222). 

As obras A arqueologia do saber, de 1969, A ordem do discurso, de 1970, e Vigiar 

e punir, de 1975, apresentam a conceituação do discurso como prática social, e que este 

sempre se produziria e estaria imerso em relações de poder: 

Tudo é prática em Foucault. E tudo está imerso em relações de poder e saber, que se 

implicam mutuamente, ou seja, enunciados e visibilidades, textos e instituições, falar 

e ver constituem práticas sociais, por definição permanentemente presas, amarradas 

às relações de poder, que as supõem e as atualizam (FISCHER, 2001, p. 200). 

Quando pensamos no conceito de discurso, este “advém originalmente da dicotomia 

saussuriana língua/fala” (CABRAL, 1999, p. 4), compreendido como “um conjunto de ideias 

que condicionam as nossas práticas sociais” (CARRIERI; PIMENTEL; CABRAL, 2005, p. 

113), compondo uma rede na qual o sujeito está envolvido. Foucault (2008d) fala de discursos 
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como “práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008d, 

p.55). 

Considerando que discurso é “uma prática discursiva” (SOUZA, SOUZA-RICARDO 

2008, p. 9), “prática que provém da formação dos saberes” (BRANDÃO, 1995, p. 31), 

podemos pensar no discurso como “um sistema de declarações que constitui um objeto” 

(PARKER, 1992, p. 5), o qual não se restringe aos textos escritos ou falados, mas envolve 

também textos visuais e físicos, tais como filmes, cartuns, cidades, organizações, entre outros 

(PARKER; BOLTON DISCOURSE NETWORK, 1999). 

Foucault busca explicar o que seria o discurso, relacionando-o com outros conceitos 

importantes, tais como enunciados, formação discursiva, prática discursiva e 

interdiscursividade, sem os quais “permanece-se no reino das tautologias e das definições 

circulares” (FISCHER, 2001, p. 201), pois as definições de discurso não podem ser 

compreendidas isoladamente. Estes outros conceitos também são importantes para uma 

melhor compreensão da articulação entre o conjunto crítico e genealógico em Foucault 

(SOUZA; SOUZA-RICARDO, 2008). 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou 

formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos 

assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um número 

limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência (FOUCAULT, 2008d, p. 132, 133, grifo nosso). 

Ainda que relacionado e constituído por outros elementos, os discursos são vistos por 

Foucault como uma dispersão, “formados por elementos que não estão ligados por nenhum 

princípio de unidade, sendo papel da análise do discurso descrever esta dispersão, através das 

‘regras de formação’, as quais determinam uma ‘formação discursiva’, e se apresentam como 

“[,,,] um sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e estratégias” 

(BRANDÃO, 1995, p. 28, NARVAZ; NARDI; MORALES, 2006). 

Foucault (2008d) reconhece que a palavra discurso tem um conceito flutuante e uma 

multiplicidade de sentidos, mas quase todos eles envolvendo os enunciados: 

Finalmente, em lugar de estreitar, pouco a pouco, a significação tão flutuante da 

palavra "discurso", creio ter-lhe multiplicado os sentidos: ora domínio geral de 

todos os enunciados, ora grupo individualizável de enunciados, ora prática 

regulamentada dando conta de um certo número de enunciados (FOUCAULT, 

2008d, p. 90, grifo nosso) 

Mas o que seriam os enunciados, como unidade elementar do discurso? O enunciado 

não é do mesmo gênero da frase, proposição ou ato de linguagem, bem como não é uma 
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estrutura, revelando relações entre várias variáveis, mas é uma função de existência, a qual se 

exerce sobre unidades como a frase, a proposição ou o ato de linguagem (FOUCAULT, 

2008d): 

 [...] O enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou ato 

de linguagem; [...] O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de 

relações entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de 

modelos concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos 

signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, 

se eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de 

que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral 

ou escrita) (FOUCAULT, 2008d, p. 97) 

Foucault (2008d) enumera alguns exemplos de enunciados: um quadro classificatório 

das espécies botânicas é constituído de enunciados, não de frases; um árvore genealógica; um 

livro contábil; um balanço comercial; por outro lado, as letras de um teclado de uma máquina 

de escrever ou de um computador servem para escrevermos enunciados, mas não constituem 

enunciados. 

Quatro elementos básicos caracterizam um enunciado: um referencial, um sujeito, um 

campo associado e uma materialidade (FISCHER, 2001; BRANDÃO, 1995). Para Foucault 

(2008d), o enunciado está ligado ao referencial, o qual possibilita as frases ou proposições 

aparecerem com conteúdos concretos, é “a referência a algo que conhecemos (FISCHER, 

2001, p. 202): 

Está antes ligado a um “referencial” que não é constituído de ‘coisas’, de ‘fatos’, de 

‘realidades’, ou de ‘seres’, mas de leis de possibilidades, de regras de existência 

para os objetos que aí se encontram nomeados, designados ou descritos, para as 

relações que aí se encontram afirmadas ou negadas. O referencial do enunciado 

forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação dos 

indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das relações que são postas em 

jogo pelo próprio enunciado; define as possibilidades de aparecimento e de 

delimitação do que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade 

(FOUCAULT, 2008d, p. 103, grifo nosso). 

O sujeito refere-se a uma posição a ser ocupada; alguém que pode afirmar 

determinada coisa, não a relação entre o autor e o que ele diz, mas na determinação da posição 

que pode e deve ser ocupada por um indivíduo para ser sujeito (FISCHER, 2001; 

BRANDÃO, 1995). 

O sujeito do enunciado não é causa, origem ou ponto de partida do fenômeno de 

articulação escrita ou oral de um enunciado e nem a fonte ordenadora, móvel, 

constante, das operações de significação que os enunciados viriam manifestar na 

superfície do discurso (BRANDÃO, 1995, p. 30) 
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Quanto ao campo associado, a coexistência com outros enunciados, um espaço 

colateral, o enunciado não existe isolado, mas está em correlação com outros enunciados, do 

mesmo discurso ou de outros discursos (FISCHER, 2001; BRANDÃO, 1995). 

Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado em geral, 

enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de 

uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se 

apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, 

onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja (FOUCAULT, 2008d, p. 

112). 

 

Por fim, a quarta característica constitutiva de enunciado refere-se à sua 

materialidade. O enunciado não se reduz a um simples fato de enunciação, não se reduz a 

uma forma gramatical ou lógica; pode ser repetido, apesar de sua materialidade, o que 

acontece com os exemplares ou edições de um livro, pois apesar de serem os mesmos 

enunciados, os caracteres, a tinta, o papel, não são os mesmos, alterando-se a materialidade. A 

enunciação é singular, jamais se repete como o enunciado. O enunciado pode ser o mesmo, 

independentemente da sua forma de reprodução: em uma folha de papel, em um livro, 

pronunciado oralmente, em um cartaz, gravado. O regime desta materialidade é mais da 

ordem da instituição e menos da localização espaço-tempo (FOUCAULT, 2008d). 

Ainda que esta materialidade seja distinta, o enunciado não deve ser tratado como 

preso a tempos e lugares determinados, uma forma ideal que pode ser atualizada em um corpo 

qualquer e sob condições materiais que não importam; pode ser repetido, mas em condições 

estritas, enquanto a enunciação pode ser recomeçada e reatualizada. É uma materialidade que 

revela o enunciado como algo específico e paradoxal, mas um objeto que os homens: 

Produzem, manipulam, utilizam, transformam, trocam, combinam, decompõem e 

recompõem, eventualmente destroem [...] a frase ‘os sonhos realizam os desejos’ 

pode ser repetida através dos séculos; não é o mesmo enunciado em Platão e em 

Freud (FOUCAULT, 2008d, p. 117, 118). 

Sendo os enunciados múltiplos, é possível situá-los numa certa organização, é o fato 

do pertencimento a certa formação discursiva, “como uma frase pertence a um texto, e uma 

proposição a um conjunto dedutivo”, com a regularidade dos enunciados definida pela própria 

formação discursiva (FOUCAULT, 2008d, p. 132). O conceito de formação discursiva foi 

introduzido por Foucault na obra A arqueologia do saber, para “designar conjuntos de 

enunciados relacionados a um mesmo sistema de regras, historicamente determinadas”, 

conceito este que posteriormente foi introduzido na análise do discurso por Pêcheux, no 

quadro teórico do marxismo althusseriano (MAINGUENEAU, 1998, p. 68): 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2008d, p. 43).  

A formação discursiva, como um princípio de dispersão dos enunciados, definindo o 

que pode e o que deve ser dito, no interior de determinado campo e de acordo com certa 

posição que se ocupa neste campo (FISCHER, 2001), é entendida também como: 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa (FOUCAULT, 2008d, p. 133). 

Ainda que definida em 1969 na Arqueologia do Saber, a concepção de uma formação 

discursiva está inserida em um projeto de análise do discurso arqueológica, traçado 

inicialmente nas obras História da loucura, de 1961, Nascimento da clínica, de 1963, e As 

palavras e as coisas, de 1966, mas cujas tarefas foram “esboçadas em uma certa desordem, e 

sem que sua articulação geral fosse claramente definida”, sendo o livro A arqueologia do 

saber uma busca por coerência (FOUCAULT, 2008d, p. 17), uma busca por uma análise pós-

estruturalista do discurso (SOUZA, SOUZA-RICARDO, 2008): 

Neste ponto se determina uma empresa cujo perfil foi traçado por Histoire de la 

folie, Naissance de la clinique, Les mots et les choses, muito imperfeitamente. Trata-

se de uma empresa pela qual se tenta medir as mutações que se operam, em geral, no 

domínio da história; empresa onde são postos em questão os métodos, os limites, os 

temas próprios da história das ideias; empresa pela qual se tenta desfazer as últimas 

sujeições antropológicas; empresa que quer, em troca, mostrar como essas sujeições 

puderam-se formar. Estas tarefas foram esboçadas em uma certa desordem, e sem 

que sua articulação geral fosse claramente definida (FOUCAULT, 2008d, p. 17).  

Considerando a sua dupla origem, em Foucault e Pêcheux, o termo análise do discurso 

alcançou êxito mesmo fora da Escola Francesa, mas desde os anos 1980 enfrenta dificuldades 

para achar o seu lugar, em parte em função de um caráter mal definido e em parte devido sua 

identificação com uma unidade doutrinária; com Foucault caminhando para uma abordagem 

genealógica pós-estruturalista e Pêcheux distanciando-se da concepção, em prol de uma 

concepção crescente por corpora não doutrinais (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008). 

Sobre a prática discursiva, “uma noção que faz convergir o vocabulário marxista da 

‘práxis’ e o de Foucault” (CHARAUDEAU; MAIGUENEAU, 2008, p. 396); Foucault afirma 

que esta não pode ser confundida com a expressão de ideais, desejos ou imagens por um 

indivíduo, nem com o acionamento de uma atividade racional por um sistema de inferência, 



113 

 

nem com o que chama de “competência” do sujeito, na construção de frases gramaticais. É 

sim,  

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa (FOUCAULT, 2008d, p. 133). 

Maingueneau (1997) reformula o termo utilizado por Foucault, entendido como um 

“sistema que, no interior de uma formação discursiva dada, regula a dispersão dos lugares 

institucionais passíveis de serem ocupados por um sujeito de enunciação” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 56), vendo a prática discursiva como integradora da formação discursiva e da 

comunidade discursiva, entendida como “o grupo ou a organização de grupos no interior dos 

quais são produzidos, gerados os textos que dependem da formação discursiva”. 

Sobre a ação do interdiscurso, Foucault (2008d) destaca que a função enunciativa não 

pode ser exercida sem a existência de um domínio, e que “um enunciado tem sempre margens 

povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2008d, p.110), o qual se contrapõe a uma 

visão do estruturalismo, que segundo Maingueneau (1997), “cuja tendência era fechar os 

discursos sobre eles mesmos” (MAINGUENEAU, 1997, p. 111). Na abordagem foucaultiana, 

existe um cenário de coexistência enunciativa. 

Existe uma pluridiscursividade do social, onde afloram as contradições, as diferenças, 

os apagamentos, os esquecimentos, as lutas entre vários discursos pela imposição de sentidos, 

e dependendo da formação discursiva, uma multiplicação de discursos, com “criações, 

recriações, transformações, analogias e adaptações de enunciados distintos, em direção a um 

novo discurso com características próprias”, e a própria formação discursiva, na qual se 

apoiam os enunciados, entra em diversos campos de relações, ocupando diferentes posições, 

dependendo do jogo de poderes (FISCHER, 2001, p. 213) 

 Charaudeau e Maingueneau (2008) falam do primado do interdiscurso, onde cada 

formação discursiva está dominada pelo interdiscurso, excluindo os contrastes das formações 

discursivas consideradas independentemente uma das outras, definindo a identidade de um 

discurso através do interdiscurso. 

A análise do discurso “não remete àquela tentativa de tudo explicar, de dar conta do 

amplo sistema de pensamento de uma época” (FISCHER, 2001, p. 211), mas reconhece que 

cada formação discursiva entra simultaneamente em diversos campos de relações, que tudo é 

prática em Foucault, tudo está imerso em relações de poder, é um perguntar por que algo é 

dito naquela situação, e não em outro lugar, de uma forma diferente, constituir unidades a 
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partir de dispersões, indagando como surgem os enunciados e como se distribuem (FISCHER, 

2001). 

Os discursos para Foucault atendem a um princípio de dispersão, são “formados por 

elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade”, e cabe à análise do 

discurso descrever essa dispersão, mas buscando as regras que regem a formação dos 

discursos, as relações entre objetos, tipos enunciativos, conceito e estratégias (BRANDÃO, 

1995, p. 28). 

Foucault (2006d) propõe partir do discurso tal qual ele é, sem tratar de um sujeito 

falante, não buscando encontrar na sua fonte ou na sua origem o poder, mesmo reconhecendo 

que o poder opera através do discurso, e ao mesmo tempo sendo o discurso “uma série de 

elementos que operam no interior do mecanismo geral do poder” (FOUCAULT, 2006d, p. 

254). Sobre a sua análise, não se fundamenta nos métodos da linguística, nem em uma noção 

de estrutura, interessando no problema do discurso, “o fato de que alguém disse uma coisa em 

um dado momento” (FOUCAULT, 2006d, p. 255), não buscando o sentido do que foi dito, 

mas a função do que foi dito, considerando o discurso como uma série de acontecimentos. 

 

4.4.1.2 Realizando uma análise do discurso inspirada em Foucault 

 

Não podemos afirmar, como em outras abordagens, que existe um “manual” ou um 

“método” para a realização de uma análise do discurso com inspiração foucaultiana, mas sim 

que nesta categoria de análise trabalhamos com determinados princípios gerais balizadores. 

Gill (2008, p. 250) nos alerta que é “mais fácil discutir os temas centrais da análise de 

discurso do que explicar como concretamente fazer para analisar textos”. 

A análise do discurso, como em outras tarefas e disciplinas, tais como no jornalismo a 

habilidade do profissional para identificar aquilo que pode ser notícia, não se presta a 

descrições de procedimentos, ou ao ensino de receitas, pois nesta área não há um substituto 

para o aprender, fazendo, exigindo habilidade e muito trabalho do analista (GILL, 2008). 

A linguagem, o papel do sujeito e a questão do poder, são questões importantes a 

serem consideradas. Neste tipo de análise, “a linguagem não é um meio de representação 

inequívoca, em vez disso, ela exerce uma ação que é construtiva do mundo social” 

(NOGUEIRA, 2009, p. 77), e nós, sujeitos falantes, não estamos inteiramente no controle do 

sentido desta linguagem, pois, “palavras e frases têm sentidos que estão organizados no 
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interior de sistemas e instituições, chamados por Foucault de práticas discursivas, que 

posiciona-nos em relações de poder” (PARKER, 1999, p. 6). 

As práticas sociais, ou práticas discursivas na linguagem de Foucault, são definidas 

por Iñiguez (2004b) como: 

Regras anônimas, constituídas no processo histórico, ou seja, determinadas no 

tempo e delimitadas no espaço, que, em uma época concreta e em grupos e 

comunidades específicas e concretas, vão definindo as condições que possibilitam 

qualquer enunciação (IÑIGUEZ, 2004b, p. 92). 

Quanto à análise, para Foucault (2008d), a tarefa consiste em:  

Não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que 

remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. [Pois] certamente os discursos são 

feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse "mais" 

que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 2008d, p. 55) 

A análise do discurso foucaultiana busca contemplar três pressupostos básicos: poder, 

contradição e constituição (NOGUEIRA, 2001). Existe uma íntima ligação entre discurso, 

poder, conhecimento, pois as práticas sociais são produzidas através de relações de poder e as 

práticas e técnicas de poder são discursivas, de uma forma imbricada (NOGUEIRA, 2008; 

FAIRCLOUGH, 2008). O pressuposto da contradição implica na busca por significados 

dominantes e significados subordinados, envolvendo relações de poder e resistência; abrindo 

para novas questões presentes em outros discursos, novas articulações com diferentes 

possibilidades de narrativas constitutivas do objeto (PARKER, 1992). 

O pressuposto da constituição “implica a noção que nossas ideias são constituídas por 

padrões de discursos que fogem ao nosso controle”, como indivíduos constrangidos nas suas 

escolhas e ações (NOGUEIRA, 2001, p. 31). Os discursos são “práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008d, p. 55) e oferecem posições 

do sujeito, com desdobramentos sobre a subjetividade e a experiência. 

Ainda que autores variados reconheçam a não existência de um modelo, um padrão, 

ou um manual para uma análise do discurso foucaultiana, Parker (1992, p. 5), partindo da 

definição do discurso como “um sistema de declarações que constitui um objeto”, propõe dez 

critérios básicos a serem considerados na identificação e na análise dos discursos. Estes 

critérios são relacionados aos diferentes níveis de análise, não como um “método” e não são 

necessariamente sequenciais: 

Critério 1: Um discurso é realizado em textos. 
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Fase 1: Tratar os objetos de estudo como sendo textos, colocados em palavras. 

Fase 2: Explorar conotações, através de livres associações. 

Critério 2: Um discurso é sobre objetos. 

Fase 3: Indagar quais objetos são referenciados, descrevendo-os. 

Fase 4: Falar sobre a fala como um objeto, um discurso. 

Critério 3: Um discurso contém sujeitos. 

Fase 5: Especificar os sujeitos sobre os quais se fala, identificados como objetos (tartarugas, 

médicos, mães, professores). 

Fase 6: Especular sobre o que eles podem “falar”. 

Critério 4: Um discurso é um sistema coerente de significados. 

Fase 7: Traçar uma imagem do mundo a que este discurso apresenta. 

Fase 8: Indicar as estratégias defensivas desses sistemas, contra possíveis ataques e objeções. 

Critério 5: Um discurso refere-se a outros discursos. 

Fase 9: Identificar contrastes entre as formas de “falar”, e os diferentes objetos que são 

constituídos. 

Fase 10: Identificar pontos de sobreposição, falas sobre os mesmos objetos. 

Critério 6: Um discurso reflete sobre a sua própria maneira de falar. 

Fase 11: Relacionar maneiras de falar para diferentes audiências. 

Fase 12: Escolher rótulos ou designações das formas de falar; escolha dos discursos, 

envolvendo escolhas morais e políticas pelo analista. 

Critério 7: Um discurso é historicamente localizado. 

Fase 13: Analisar com atenção como e onde os discursos surgiram. 

Fase 14: Descrever como os discursos mudaram, e contam a sua história acerca da sua origem. 

Critério 8: Discursos dão suporte às instituições. 

Fase 15: Identificar instituições reforçadas pelos discursos. 

Fase 16: Identificar instituições que são atacadas pelos discursos. 

Critério 9: Discursos reproduzem relações de poder. 

Fase 17: Analisar que categorias de pessoas ganham e perdem com o emprego dos discursos. 

Fase 18: Questionar quem promoverá e quem se oporá aos discursos. 

Critério 10: Discursos têm efeitos ideológicos. 

Fase 19: Descrever como os discursos se ligam com outros discursos que sancionam a 

opressão. 

Fase 20: Descrever como os discursos permitem as narrativas dos grupos dominantes sobre o 

passado, para justificar o presente. 

Fonte: Parker (1992, p. 3-22). 

 

Nos sete primeiros critérios propostos, Parker (1992) trata do discurso como algo 

dinâmico e mutável, com uma historicidade, ligado a determinados tempos e lugares, mas 

também com rupturas, mudanças, coexistindo e referenciando outros discursos, tendo presente 

uma heterogeneidade, uma interdiscursividade, constituindo sujeitos, aos quais são permitidos 

determinados discursos, e não permitidos outros discursos, outras práticas. 
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Nos três últimos critérios, um discurso envolvendo um processo de educação e 

mudança, revelando uma preocupação com as instituições, o poder e a ideologia, com os quais 

o discurso se relaciona, mas não se confunde, dando suporte para as instituições, reproduzindo 

relações de poder e tendo efeitos ideológicos, com a ressalva que Foucault não trabalhava 

com as questões de luta de classe e ideologia na mesma perspectiva do marxismo. Assim 

como os discursos são sobre objetos, a análise é sobre os discursos, como objetos (PARKER, 

1992, p. 21). 

Quanto ao primeiro critério, os discursos se realizando nos textos, vale lembrar que o 

texto neste tipo de análise, refere-se às falas, aos escritos, aos comportamentos não verbais, à 

linguagem Braile, ao código Morse, aos elementos que compõem as cidades, tais como 

semáforos, vitrais, a arquitetura, os quais, como textos, são constituídos por discursos, 

reproduzem discursos e se prestam à análise (PARKER, 1992). Os textos também podem 

estar em textos escritos e falados; textos visuais, tais como televisão, filmes, histórias em 

quadrinhos, publicidade; e textos físicos, tais como cidades, organizações, jardins (PARKER, 

1999). Outros autores falam de “textos” como espacialidades e práticas sociais, discursos 

políticos, discursos de especialistas, interações sociais e relatos autobiográficos (ARRIBAS-

AYLON; WALKERDINE, 2008). 

A recomendação é que o analista, diante de um texto, indague sempre “por que isto foi 

dito e não aquilo?”, bem como “por que estas palavras, e onde as conotações das palavras se 

encaixam com diferentes maneiras de falar sobre o mundo”. A análise do discurso trata das 

diferentes maneiras de falar, sistematizando-as, para que possamos entendê-las melhor. É um 

olhar para as tensões inseridas no discurso e como estes se reproduzem e transformam o 

mundo. Analisar o discurso é como andar de bicicleta, não sendo sequenciais os estágios e 

não existindo um método analítico (PARKER, 1992, p. 5). 

Reconhecendo as dificuldades e os desafios presentes em uma análise do discurso com 

inspiração em Foucault, algumas recomendações são passadas por Nogueira (2001): a 

necessidade de voltar aos dados várias vezes, ouvindo e relendo; buscar por padrões nos 

dados, com a confiança de que “existirá algo” e a incerteza quanto ao “que será encontrado”; 

diferentemente de outras perspectivas, impossível afirmar que os “dados” foram 

exaustivamente explorados, pois as possibilidades de leituras são múltiplas; atenção para 

aquilo que está no texto, mas também para as ausências; não existe a neutralidade do 

pesquisador, mas sim o viés e os limites da visão de mundo do pesquisador. 
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Willig (2011) sintetiza as 20 fases, ou passos, propostos por Parker (1992) em três 

grupos básicos: seleção dos textos para análise (fase 1 e 2); identificação dos sujeitos e 

objetos que são construídos (fase 3 a 12); análise das maneiras como os discursos reproduzem 

as relações de poder (fase 13 a 20). A autora reconhece a importância desta proposta como um 

guia para distinguir discursos, suas relações com outros discursos, seus efeitos sociais e 

políticos, mas como outras propostas, reconhece-o como dependente de conhecimentos 

conceituais avançados, fazendo a sua proposta de seis passos para uma análise do discurso 

foucaultiana: 

- Identificação das construções discursivas: formas pelas quais objetos discursos são 

construídos, atentando não somente nas palavras, mas, afastando-se dos modelos 

linguísticos, observando os significados partilhados nas diferentes constituições do 

objeto. 

- Identificação dos discursos: diferenças formas de construção dos objetos estudados. 

- Definição de orientações de ação: análise do contexto no qual surgem os discursos, 

como são construídos, verificando o que se ganha com um determinado modo de 

construção, vantagens e desvantagens. 

- Definição de posicionamentos: o discurso constrói objetos e sujeitos, localizando os 

indivíduos numa estrutura de deveres, obrigações e direitos, e oferecendo uma 

posição discursiva. 

- Definição de práticas: relação do discurso com a prática; como as construções 

discursivas, ou modos de falar sobre o objeto, e as posições do sujeito abrem ou 

fecham possibilidades de ação. Limitações do discurso ao que pode ser dito ou feito.  

- Identificação de subjetividades: relação entre discurso e subjetividade, construção 

de formas de ver o mundo; construção de realidades sociais e psicológicas; o que 

pode ser sentido, pensado e vivenciado na prática. 

Estes seis pontos são vistos por Willig (2011) como estágios de uma análise, assim 

como os 20 passos propostos por Parker (1992), mas como alertam os autores que trabalham 

com análise do discurso, não se apresentam como receitas prontas para revelar o que está 

oculto, mas são auxiliares no contexto teórico adotado. 

Gillies (1999), em um estudo com mulheres fumantes inglesas, trabalhou com a 

análise do discurso, propondo quatro passos básicos: a) identificar os discursos, vendo-os 
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como diferentes formas de falar sobre os mesmos objetos discursivos; b) identificar os 

contextos que permitem emergir os discursos; c) identificar as funções dos discursos; d) 

identificar os efeitos dos discursos. 

Os passos para análise de Gillies (1999) terminam por sintetizar as várias propostas 

que ajudam no mapeamento dos discursos presentes nas relações de poder, ajudando no 

entendimento dos contextos e efeitos destes discursos.  
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo buscou-se primeiramente apresentar e discutir a constituição do 

discurso da empresa para os clientes, “escolha o seu prato e deixe o resto por nossa conta”, 

falando de diferenciação, de eficiência e construindo o espaço de trabalho fazendo uso da 

tecnologia, distribuição dos corpos e controles que lembram em alguns aspectos o panoptismo 

discutido por Foucault (2009). 

A seguir, ainda olhando os discursos da empresa, são apresentadas e discutidas as 

estratégias da empresa para enfrentar os problemas decorrentes de anormalidades que surgem 

na relação. Primeiro, quando a empresa se vê impossibilitada de atender todos os pedidos 

confirmados, principalmente aqueles realizados através do site enquanto o delivery estava 

suspenso por excesso de demanda. Segundo, quando se vê impossibilitada de cumprir os 

prazos acordados, garantir a qualidade dos alimentos, a educação e a docilidade dos 

empregados no trato com os clientes, entre outros, lançando mão de estratégias que considera 

apropriadas. 

Na dinâmica das relações, os clientes reagem e participam, concordando, 

conformando-se, vendo-se impotentes, reagindo, reclamando, recusando, ensaiando governar, 

apresentando os seus discursos de dignidade. Sobre estas reações e discursos de dignidade dos 

clientes falamos na terceira parte do capítulo. 

 

5. 1 CONSTITUINDO O DISCURSO: ESCOLHA O SEU PRATO E DEIXE O 

RESTO POR NOSSA CONTA 

 

A empresa, na sua relação com os clientes e buscando alcançar as suas metas 

organizacionais, utiliza cinco recursos básicos: a) o site na internet para captar pedidos e 

acolher as reclamações dos clientes; b) os atendentes, que, pelo telefone, recebem os pedidos 

dos clientes, ouvem as reclamações e fornecem informações; c) os entregadores que realizam 

as entregas para os clientes; d) um software integrado de gestão (SIG), desenvolvido 

especialmente para este tipo de negócio; e) o espaço físico do call center, no qual os 

atendentes, a equipe de suporte (BackOffice), os supervisores e gestores se encontram 

diariamente para receber os pedidos dos clientes e atendê-los. 
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A gestão que a empresa faz dos recursos pode ser entendida no âmbito do governo, 

pois a governamentalidade refere-se à “maneira como se conduz a conduta dos homens” 

(2010b, p. 240), neste caso, a conduta dos funcionários e clientes, e trata-se de “proposta de 

grade de análise” para as relações de poder. A empresa em suas práticas utiliza racionalmente 

os recursos disponíveis para atingir os melhores resultados esperados. Apresenta-se como 

uma empresa diferenciada, eficiente, com atendentes confiáveis e competentes, constituídos 

para melhor servir a empresa e os clientes. 

 

5.1.1 Apresentando a empresa: Uma empresa diferenciada para um cliente 

diferenciado 

 

Segundo o site
7
 da empresa e informações de revistas e jornais, é uma empresa de call 

center jovem, com uma década e meia de existência, bem estabelecida no mercado, com mais 

de 20 mil clientes, uma média anual de 150 mil pedidos atendidos, especializada na atividade 

de entrega de refeições. Define-se como uma forma diferenciada de delivery, diferente dos 

delivery de pizzas, trabalhando com restaurantes especializados em diferentes tipos de 

cozinha, tais como mediterrânea, portuguesa, alemã, mexicana, marroquina, indiana, 

oferecendo aos clientes a possibilidade de realizarem os seus pedidos diretamente no site ou 

ligando para o telefone do call center,  e de os receberem em uma única entrega, em um 

tempo pré-determinado, garantindo qualidade e rapidez. 

Os clientes da empresa são considerados como diferenciados, com poder aquisitivo 

para consumir nos bons restaurantes conveniados, com pedidos no valor médio de R$ 150,00 

a R$ 200,00, nas palavras das gestoras (G1 e SB1), e quando ocorrem eventos especiais nas 

grandes cidades onde atende, superam o valor de R$ 500,00.  

Nas visitas à empresa, durante o período de observação e coleta de dados, foi possível 

perceber, em conversas informais, algumas impressões dos atendentes sobre os clientes. Logo 

no início da contratação, eles ficam sabendo que os clientes fazem bons pedidos, que são 

pessoas com um bom poder aquisitivo e estão localizados em bairros nobres. Entre os 

comentários, ainda falam da importância de passarem a verdade para os clientes sobre a 

                                                 
7
 Com o objetivo de preservar a empresa, os seus funcionários e os clientes, foram suprimidas informações que 

facilitassem esta identificação, tais como o nome da empresa, o endereço do site, cidade, nomes dos sócios.  
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posição dos seus pedidos, de prestarem todas as informações necessárias e a necessidade de 

serem educados durante os contatos telefônicos. 

A mensagem passada aos clientes sugere que eles são especiais e não clientes de um 

delivery comum, mas de restaurantes famosos em suas especialidades, e sempre que 

desejarem poderão escolher uma empresa também especial, diferenciada no mercado. Esta 

empresa foi construída ao longo dos anos em parcerias com restaurantes reconhecidos no 

mercado e é competente à altura do nível social e econômico dos clientes.  

Apesar de ser uma relação posicionada pela empresa como de nível social equivalente 

ao dos seus clientes, certamente não deixa de ser uma relação comercial: de um lado os 

clientes com os recursos financeiros para o consumo e do outro lado a empresa disputando 

esses recursos no mercado, garantindo a sua continuidade, com os clientes escolhendo esta ou 

outra empresa, ou mesmo frequentando os restaurantes. São relações de poder, nas quais este 

é “exercido a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis” 

(FOUCAULT, 1988, p. 89). As diferenças econômicas, habilidades e competências, envoltas 

nestas relações, permitem e facilitam o agir sobre a ação dos outros (FOUCAULT, 1995b). 

Este discurso de diferenciação traz resultados para a organização, pois apesar de 

jovem, é uma empresa destacada no mercado, em seu segmento, com um número de clientes e 

atendimentos anuais usados como um cartão de visita para atrair novos clientes com poder 

aquisitivo. 

 

5.1.2  Praticando eficiência organizacional 

 

As observações feitas nas visitas e as entrevistas realizadas com os gestores 

permitiram fazer uma leitura da empresa, que se posiciona como mediadora entre os clientes e 

os restaurantes, fazendo uma gestão do tempo, da demanda dos pedidos e da retenção dos 

clientes. 

 A partir do momento que a empresa recebe um pedido, é concedida uma previsão de 

tempo para a entrega, um padrão de 70 minutos, e antes que termine o tempo previsto, deverá 

se completar um ciclo de atendimento: solicitação dos pratos nos restaurantes responsáveis; 

controle dos prazos acordados com os restaurantes; envio de um entregador para retirar os 

pratos nos restaurantes e entrega aos clientes. 
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Nos primeiros anos, a empresa tinha a sua estrutura de call center terceirizada, mas 

nos últimos dois anos mudaram a estratégia, no momento em que esta pesquisa foi realizada, 

passando a ter um call center próprio, localizado no interior de uma grande cidade brasileira, 

atendendo a três grandes capitais. A equipe de entregas também foi reestruturada, melhorando 

o sistema de comunicação e aumentando o número de funcionários. 

A empresa conta com recursos tecnológicos que monitoram e realizam os registros a 

partir do momento em que o pedido é feito pelo cliente. Estes são transmitidos para a empresa 

através do serviço do site na Internet, ou através de ligações telefônicas para o call center, que 

conta com uma equipe de atendentes, com maior experiência e tempo de serviço na empresa, 

educados e cordatos, conforme podemos observar nos registros analisados. Como a empresa 

de call center presta serviços para diversas outras empresas de alimentação, que trabalham 

com delivery, os atendentes mais experientes são selecionados internamente para atuarem 

neste call center analisado. 

Todos os registros de atendimentos são gravados e documentados em um sistema 

integrado de gestão (SIG), que consolida todos os pedidos recebidos, pelo site e telefonemas, 

encaminhando-os para as equipes do call center. 

A confirmação dos pedidos ocorre após a aprovação do débito no cartão. Se realizado 

o pedido pelo site, o tempo previsto de entrega é fornecido no momento da confirmação do 

pagamento e conclusão do pedido. Se realizado pelo telefone, a previsão do tempo para 

entrega é também fornecido no momento da conclusão do pedido, podendo o cliente solicitar 

antes a previsão para a entrega. Enquanto os clientes fazem os seus pedidos para os 

atendentes, ou no site da empresa, a equipe interna designada como BackOffice, juntamente 

com os gestores, coordena a comunicação com os restaurantes e a equipe externa de 

entregadores, com atenção para os tempos críticos que estão vencendo ou estão vencidos, 

indicados pelo sistema integrado de gestão (SIG). 

Na operação diária desta empresa, e principalmente nos finais de semana ou datas 

especiais, é quase rotina o número de pedidos recebidos superarem a capacidade de 

atendimento da empresa, de tal forma que o sistema SIG vai sinalizando e acumulando os 

pedidos em atraso, a tensão entre os atendentes vai aumentando com as reclamações dos 

clientes que se avolumam, exigindo procedimentos adicionais para controle da demanda. A 

equipe de BackOffice cuida prioritariamente da operação de logística de entrega dos pedidos, 

mas quando a pressão dos clientes sobre a empresa aumenta, com solicitações sobre a posição 
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de entrega dos seus pedidos, esta equipe também transmite informações atualizadas aos 

supervisores dos atendentes, para que estas sejam repassadas aos clientes. 

Quando a quantidade de pedidos em atraso cresce muito, com um número superior a 

50 ou 70 pedidos, superando em duas ou três vezes o número de entregadores disponíveis, 

gerando tensão e descontrole na gestão do tempo, o BackOffice faz contato com um dos 

sócios, que está externo, pedindo autorização para suspender a recepção de novos pedidos. 

Autorizada a suspensão, os funcionários continuam com o atendimento telefônico aos 

clientes, realizando chamadas ou recebendo, mas são impedidos de anotarem novos pedidos. 

No entanto, o site, apesar da suspensão dos pedidos continua disponível para ser acessado 

pelos clientes, gerando posteriores reclamações e a necessidade de novos telefonemas, 

comunicando o cancelamento e a devolução do valor debitado no cartão de crédito. 

Existe nas culturas urbanas uma prática de realizar compras por telefone ou Internet 

nas quais o pagamento é feito antecipadamente, envolvendo certo nível de confiança no 

fornecedor (AIKEN; BOUSH, 2006, CHEUNG; LEE, 2006), mas as compras de serviços 

relacionados à alimentação, à comida, têm algumas características especiais, pois ao se fazer 

um pedido de uma refeição se está diante de uma necessidade fisiológica presente ou prevista, 

que é a necessidade de alimentar-se, ou frente a uma necessidade social, representada por um 

momento compartilhado em família, entre amigos, comemorações, entre outras. A escolha da 

empresa por parte do cliente envolve conhecimentos e seleções prévias, indicações de 

conhecidos, expectativas individuais, um investimento não só de recursos financeiros, mas de 

tempo. Uma negociação frustrada, com um desfecho que não é o esperado – receber a refeição 

conforme imaginou ou viu na propaganda, no tempo prometido - implica em perdas para o 

cliente. 

Por outro lado, o pagamento antecipado de certa forma produz inibição no cliente, em 

sua opção pelo cancelamento do pedido e a busca de uma nova alternativa em outra empresa 

de delivery, uma vez que o cliente só tomará conhecimento do atraso após o prazo prometido 

inicialmente, como será mostrado em item posterior. Cancelar o pedido implica em uma nova 

tentativa que poderá demorar mais uma hora, retardando o momento de fazer a refeição 

esperada. 

O cliente poderá cancelar o pedido, fazer novas escolhas, mas em função do não 

cumprimento do prometido anteriormente - uma boa refeição, em um prazo comunicado com 

antecedência - existe um custo a ser pago, que não é simplesmente monetário. 
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A antecipação do pagamento acaba por reter o cliente, ainda que temporariamente, 

uma vez que à medida que o tempo passa e o pedido não é entregue, a busca por novas opções 

é dificultada, gerando mais desequilíbrio na relação.  

A empresa busca atingir as suas metas organizacionais de forma eficiente, fazendo a 

gestão do tempo, da demanda e da retenção dos clientes. A eficiência é tradicionalmente 

entendida como a relação entre insumos aplicados e os produtos finais entregues, sendo a 

preocupação dos gestores controlar pessoas, recursos e equipamentos envolvidos no processo 

produtivo, usando menos recursos e produzindo mais (DAFT, 2005, JACK; BEDICS, 

MCCARY, 2006). Com pessoas, recursos financeiros, e tecnologia, a empresa faz a gestão da 

comunicação com o cliente, com os restaurantes e os entregadores. A equipe de atendentes, 

supervisores e gestores envolvidos nas rotinas diárias do call center têm as suas atividades e 

tarefas integradas por um sistema de gestão (SIG), disponível para todos, com direitos e 

acessos diferenciados. 

A eficiência praticada na gestão da empresa produz resultados, pois trabalha em 

grande parte com atendentes de origem simples e escolaridade básica, que precisam receber 

treinamento para não errar palavras como “problema” e “cliente”, recebem o salário médio do 

mercado para atendentes, de um salário mínimo, e com pouco treinamento conseguem 

desempenhar a sua função, contribuindo para a fidelização dos clientes.  

 

5.1.3 Constituindo vozes confiáveis e competentes 

 

Dos recursos utilizados pela empresa, os atendentes assumem um papel relevante, pois 

representam o contato de primeira linha com o cliente; na maior parte do tempo, mesmo 

quando ocorrem irregularidades na prestação do serviço, é com os atendentes que os clientes 

irão conversar. Eles são selecionados por indicações de outros atendentes, ou por propaganda 

colocada nas instalações externas do call center, treinados, organizados no espaço físico da 

empresa para representar e defender a empresa perante os clientes, e ainda que não tenham 

autonomia para tomar decisões, colocam-se sempre na posição de auxiliadores. 

Atendente: A senhora prefere que eu estorne ou que eu coloque de crédito? Como 

for melhor para a senhora. Se eu colocar no crédito, no próximo pedido, 

independente de qual é o restaurante, eles vão creditar para a senhora o valor. E se a 

senhora preferir, eu peço para eles estornarem do total do seu cartão (registro 

07951). 
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Atendente: Perfeito, mas assim, para que eu também consiga trabalhar de uma 

forma mais prazerosa e também atender melhor o cliente que entra em contato 

conosco, é interessante que o senhor formalize essa reclamação no site. Eu agradeço 

muito. (registro 49476). 

  

Contratando vozes 

 

Os candidatos a uma vaga, “em sua maioria, jovens em busca do primeiro emprego, ou 

senhoras donas de casa em busca de um salário complementar para a família” (supervisora 

entrevistada G1), chegam para as entrevistas indicados por um amigo que já trabalha no call 

center, ou porque viram uma faixa anunciando contratações, na frente da empresa. Formam 

um grupo heterogêneo: alguns com roupas modernas, coloridas, camisetas estampadas, shorts, 

bermudas longas, as cinturas baixas deixando à mostra as roupas íntimas ou parte do corpo, 

sandálias, tênis, cabelos raspados, curtos ou estilo moicano, com diferentes cores. Outros, 

com roupas pretas, estilo emo, nos cabelos e roupas, uma mistura de estilos punk e rock. São 

moças jovens, algumas com traços masculinos, ou jovens rapazes, alguns com traços físicos 

acentuadamente femininos, numa aparente pluralidade de opções sexuais (observação in 

loco). 

Um grupo menor é constituído por pessoas não tão jovens, como senhoras retornando 

ao mercado de trabalho, “após terem cuidado dos seus filhos por alguns anos” (entrevistada 

A9), e rapazes adultos, não tão jovens, com suas roupas mais tradicionais, destacando-se do 

grupo maior, movimentando-se um pouco mais à margem, e no convívio, mais silenciosos, 

mais quietos (observação in loco). 

Em entrevista com a supervisora (SC1), foi possível tomar conhecimento do processo 

de treinamento, o qual ocorre em três dias: no primeiro, tomam conhecimento dos produtos 

comercializados pelos restaurantes conveniados; no segundo dia, aprendem o cadastramento 

dos pedidos; e no terceiro dia, são informados das ocorrências que podem surgir, tais como os 

prazos de entrega não serem cumpridos, clientes que desistem dos pedidos por razões 

pessoais, pedidos em desacordo ao encomendado. 

Conforme a supervisora, responsável pelo treinamento (SC1), poucas são as 

orientações para os contratados sobre as vestimentas, resumindo-se a um “evitar decotes 

acentuados, não exposição da barriga, não uso de chinelos e bonés”. No entanto, observamos 
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nas visitas que estas determinações nem sempre são cumpridas rigorosamente, revelando 

resistências e adaptações. 

Após os três dias de treinamento e as orientações gerais sobre roupas e linguajar, no 

quarto dia os novos contratados seguem para as suas bancadas de trabalho, para atendimento 

aos clientes. Nos primeiros dias, ficam agrupados, em estações de trabalho próximas, para 

suporte mútuo e para o acompanhamento dos supervisores de corredor, conforme informaram 

as supervisoras SC1 e SC2. 

Segundo duas supervisoras (AS1 e SC1), responsáveis pela seleção e treinamento, o 

processo para contratação e início das atividades é simples. Na seleção verificam se o 

candidato tem uma boa voz, nítida, clara, firme, e se consegue pronunciar corretamente 

palavras usadas normalmente nos atendimentos, tais como “cliente”, “problema”, “delivery”. 

Os que erram durante os testes, são eliminados. 

Os atendentes quando mais experientes e eficientes, são reconhecidos como um bom 

atendente: 

Disciplinado, que senta em sua cadeira e se loga, faz o trabalho sem precisar de 

ninguém, não é cobrado, faz as pausas legais, cumpre a jornada, não falta, atende o 

cliente de forma decente, é cordial, sabe falar com o cliente, segue as normas de 

qualidade (supervisora SB1). 

Apesar da variedade de estilos, roupas, cabelos e adereços, estas pessoas de origem 

simples, linguajar simples, muitos sem experiência de trabalho, e tendo na voz um diferencial 

importante, são preparados em pouco tempo para o atendimento de “clientes exigentes, com 

poder aquisitivo, morando em duas grandes capitais” (fala da gestora G1), ou seja, apesar de 

suas origens simples, atendem adequadamente e em pouco tempo, clientes que estão em outra 

classe social, e que buscam os produtos oferecidos pela empresa em suas cidades. 

Se considerarmos as necessidades da organização, um atendimento educado, claro e 

rápido, e a afirmação de Foucault (1979a, p. 223) de que “as técnicas de poder foram 

inventadas para responder às exigências da produção”, podemos entender que a organização 

busca e contrata atendentes que são donos de uma boa voz, não importando as suas demais 

características e opções como seres humanos. Em última análise, considerando a 

disponibilidade de recursos e os custos envolvidos, os atendentes são, no limite, uma voz que 

é contratada, para logo a seguir, ser constituída voz atendente, para desempenhar a sua função 

de forma útil e competente. 
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Na constituição do sujeito atendente, atua o ambiente, bem como todo um aparato 

legal, com o discurso das garantias dos direitos mínimos, contribuindo para a constituição do 

objeto sujeito atendente: disposições e medidas do mobiliário dos postos de trabalho; 

equipamentos obrigatórios, condições ambientais, a organização do trabalho com as suas 

horas, minutos e descansos; capacitação e treinamento dos trabalhadores, condições sanitárias 

(BRASIL, 2007). 

Este atendente que é constituído dócil e produtivo deve atender de forma educada os 

clientes, reconhecidos como detentores de recursos financeiros superiores, pois o “cliente 

sempre tem razão”, mas também deve proteger os interesses da organização onde trabalha, 

evitando perdas financeiras, e quando estas forem inevitáveis, que sejam mínimas. 

O sujeito atendente e a sua voz são uma extensão de um sistema de atendimento ao 

cliente; uma interface humanizada, para a coleta e o registro dos pedidos, informando e 

atendendo os clientes nos casos de desvios na execução destes pedidos. A diferença entre o 

registro do pedido através da internet, também disponível, e por uma chamada telefônica é a 

possibilidade de interagir com a voz de um sistema. 

Apesar de serem jovens, pessoas simples, com pouco treinamento, múltiplos e 

diversos em suas escolhas de roupas, penteados e comportamentos, ao final do processo de 

seleção, contratação e treinamento estão aptos para o atendimento aos clientes, com uma 

impostação na voz que não utilizam usualmente com os seus amigos, e mesmo sem um script 

que poderia limitá-los, como em outras empresas e tipos de negócios, se fazem 

compreensíveis e aceitos como interlocutores pelos clientes, conforme as comunicações 

registradas nos atendimentos apresentam. 

 

Organizando o trabalho: precisamos vê-los para poder ajudá-los 

 

Depois de admitidos e treinados, cada atendente é designado para uma estação de 

trabalho, com divisórias baixas, cada um em seu espaço, situados lado a lado e ladeados pelas 

costas por outros atendentes, cada um com o seu microfone, fone de ouvido, teclado e monitor 

de vídeo, ficando com as mãos livres para a digitação (observação in loco). É a 

individualização pelo espaço, “a inserção dos corpos em um espaço individualizado, 

classificatório, combinatório” (FOUCAULT, 1979b, p. 106). 
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As estações de trabalho estão dispostas num espaço retangular, ladeadas por pequenas 

salas onde trabalham os membros do BackOffice e a gerência, e espaços privados, como os 

sanitários, e comuns, como a copa e a sala de descanso. Com esta disposição, os atendentes 

podem ter os seus movimentos de ida aos banheiros, à sala de descanso e permanência em 

suas estações de trabalho monitorados naturalmente, principalmente pelos supervisores, que 

realizam o seu trabalho deslocando-se ao longo do corredor que separa as estações de trabalho 

dos demais ambientes. O monitoramento dos movimentos dos supervisores não pode ser feito 

pelos atendentes, uma vez que estes, cada vez que precisam recorrer aos supervisores, 

necessitam erguer o corpo e levantar a cabeça para que possam visualizá-los. Os atendentes 

podem, portanto, serem vistos, mas têm uma visão parcial do monitoramento que recebem dos 

supervisores (FIGURA 1). 

Nesse espaço de trabalho, em um galpão, com suas estações de trabalho, com 

divisórias baixas e próximas, pequenas salas envidraçadas e supervisores em movimento, 

muitos são vistos e ouvidos por poucos, em uma economia do controle, supervisores 

supervisionam e são supervisionados, em suas salas com vidros transparentes, permitindo a 

observação externa. Como escreveu Foucault (1979a, p. 220) sobre o panóptico, “cada um, de 

acordo com seu lugar, é vigiado por todos ou por alguns outros; trata-se de um aparelho de 

desconfiança total e circulante, pois não existe ponto absoluto”. 

Este tipo de configuração espacial traz implicações para a privacidade, sendo ela quase 

nula. De todos os espaços internos e externos, os sanitários masculinos e femininos, parecem-

nos, são os únicos onde é possível uma reduzida privacidade, nos quais o usuário pode trancar 

a porta para o seu uso exclusivo. Ainda assim, devido ao número de pessoas trabalhando e os 

sanitários disponíveis, o tempo de uso destas áreas é naturalmente limitado e controlado, 

“média de 15 minutos”, nas palavras de uma supervisora (SC1), pois existe sempre a 

probabilidade de alguém querer, ou precisar usar um dos sanitários, quando ocupados. 

Existem notícias de outras empresas, tais como a Claro (CHAVES, 2005), condenadas 

na justiça do trabalho, por restringir o tempo de funcionários nos sanitários. No entanto, no 

caso da empresa estudada, parece não haver a necessidade formal desse controle, 

aparentemente substituído pela quantidade de pessoas no ambiente versus a quantidade de 

sanitários disponíveis, razão esta naturalmente limitante do tempo de uso dessas instalações. 

Isto é, apesar da privacidade no uso, o tempo aparece internalizado, “naturalmente” 

controlado. 
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Figura 1 – desenho esquemático do espaço do call center 

Sobre algumas limitações no uso dos sanitários, além das observações, este fato 

chamou a atenção, pois a coleta de dados exigiu um período longo no ambiente de call center, 

além das visitas repetidas, possibilitando o uso de todas as áreas da empresa, inclusive dos 

sanitários. Para o uso, era necessário dirigir-se ao local do sanitário, verificando se a porta 

estava fechada ou não, ou permanecer em uma posição de observação até que ficasse livre. 
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Autores clássicos de manuais de administração defendem o uso da tecnologia como 

uma ajuda aos gerentes, “sem restrições severas, de cima para baixo [...] sem manter um 

controle autoritário direto sobre esses trabalhadores” (DAFT, 2005, p. 7), quando de fato este 

tipo de controle é exponencialmente superior, impessoal e ao mesmo tempo individualizante. 

Ainda que importante, a tecnologia deve ser entendida no contexto da disciplina, que não se 

identifica com uma instituição ou com um aparelho, sendo assim “um tipo de poder, uma 

modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de 

procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos” (FOUCAULT, 2009, p. 203). 

No caso estudado, as ligações individuais gravadas são úteis para correção e 

treinamento dos atendentes, além de dirimir possíveis disputas contenciosas. Os registros do 

sistema permitem uma estatística dos pedidos por atendentes, médias de atendimento, 

permitindo correções de desvios em relação a uma média geral. Além disto, o sistema sinaliza 

para os supervisores os tempos críticos para a entrega de cada pedido, determina as ações que 

precisam ser tomadas junto aos restaurantes, entregadores e clientes, aponta com antecedência 

os possíveis atrasos. Outros gestores, como os sócios e seus assistentes, também acessam o 

sistema externamente, observando através de parâmetros os resultados finais do negócio 

naquele momento. 

O controle neste caso é efetivo e produtivo, como no panóptico, de tal forma que a 

presença dos sócios não se faz necessária mesmo aos sábados, dias críticos para o 

atendimento. Aquilo que não é coberto pela tecnologia, é controlado pelas pessoas que 

trabalham no ambiente. Se observarmos a disposição das bancadas de trabalho, descritas 

anteriormente, veremos que atendentes controlam atendentes, assim como nos modernos e 

despojados ambientes corporativos, trabalhadores em suas baias “controlam” os seus 

vizinhos, os seus parceiros de equipe. Fala-se aqui de controle mútuo de trabalhadores, no 

sentido de seguir-se uma média de produção, uma média de comportamento, quando todos 

sabem, de alguma forma visual e audível, o que os demais fazem. 

Todos trabalham duramente, correm muito com as suas tarefas, e conforme o tempo 

passa, sente-se mesmo como pesquisador, como “empurrado” pela velocidade do trabalho de 

todos, sem que se perceba que o tempo passou e a noite acabou às 24 horas, quando os 

pedidos são encerrados. Os conflitos surgem e desaparecem como em outros ambientes de 

trabalho, com espaço para brigas de namorados (atendentes AT5 e AT6), aconselhamentos 

pessoais e profissionais de supervisores (supervisoras SC1, SC2), demissão de jovens que 

ficam tristes porque gostavam do trabalho e do ambiente (entrevista com FB1), e até mesmo 
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quem trabalha no call center para “descansar”, pois o outro emprego, de professora de 

crianças, estressa muito (entrevistada AT4). 

Estudos sobre call center mostram que o trabalho é penoso, com a obrigatoriedade de 

seguir um script, dependendo a sua rigidez do tipo de negócio, a exigência para ser cordial, 

tendo do outro lado da linha clientes que se expressam com maior liberdade, pressionando o 

atendente. Em sua estação de atendimento, o atendente está em um estado constante de 

prontidão, pois concluída uma ligação de atendimento, automaticamente uma nova ligação é 

liberada pelo sistema (RAMALHO  et al., 2008).  

 

5.2 ESTRATÉGIAS DE GOVERNO FRENTE A ANORMALIDADES DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Nas operações diárias da empresa, principalmente em feriados ou datas especiais, 

existem momentos em que a empresa não consegue cumprir o tempo previsto no fechamento 

do pedido, e por excesso de atrasos se vê obrigada a suspender temporariamente as atividades 

do call center, representando esta suspensão  a continuidade do trabalhando com a equipe de 

logística nas entregas já programadas, o não recebimento de  pedidos, cancelamento de 

pedidos que continuam chegando pelo site, até que a situação se normalize em um nível 

possível de controle. Importante esclarecer que os pedidos continuam chegando pelo site, 

pois, apesar do delivery suspenso, o serviço através da Internet continua habilitado para os 

clientes. 

Nos demais casos dos pedidos aceitos pela empresa, também surgem situações de 

atrasos, perda da qualidade dos alimentos entregues em razão do transporte, tensões nas 

relações entre entregadores e clientes, acidentes, problemas com chuvas, entre outros, e a 

empresa nestas situações emprega diferentes estratégias visando administrar a confiança e a 

fidelidade dos clientes. 
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5.2.1 Infelizmente o seu pedido foi cancelado: estamos com excesso de demanda 

 

A gestão do cancelamento dos pedidos é realizada através de ligações dos atendentes 

para os clientes, orientados pelos supervisores, em uma ação proativa, nas quais são 

apresentadas as razões pelas quais os pedidos não podem ser atendidos. 

Esta proatividade faz parte do discurso da organização na relação com o cliente, um 

discurso que expõe a impossibilidade de atendimento na prestação do serviço, mas que ao 

mesmo tempo busca manter uma relação de confiança. Discurso esse que se apresenta 

travestido por diferentes roupagens, visando produzir diferentes efeitos, preservando o 

deslocamento da relação a seu favor, embora atuando como se o deslocamento estivesse a 

favor do cliente. 

Internamente, em mais de uma visita, foi observado que, à medida que o número de 

pedidos aumenta, e consequentemente o tempo para entrega dos pedidos também, gerando 

atrasos, cresce a tensão no ambiente do call center, principalmente entre os gestores, com 

conversas entre eles sobre a necessidade de consultar um dos sócios para a aprovação da 

suspensão temporária na recepção de novos pedidos. 

Aprovada a suspensão há uma agilidade para comunicar a todos os atendentes para 

não receberem mais pedidos, continuando a administrar as entregas ainda pendentes e 

imediatamente ligando para os clientes que seguem fazendo os seus pedidos pelo site, ainda 

disponível. Tudo é realizado rapidamente, e ao mesmo tempo em que a tensão diminui na 

recepção dos pedidos, os esforços são empregados nestas duas atividades: administrar as 

entregas atrasadas e ligar para os clientes do site.  

É assim que ao ligar para o cliente podiam simplesmente informar “Atendente: o 

delivery está suspenso e o seu pedido foi cancelado” (registro 05433) sem maiores 

justificativas, bem como, quando a empresa informava, “Atendente: infelizmente, devido ao 

excesso de demanda, o pedido teve que ser cancelado” (registro 13299). Estes “infelizmente” 

eram repetidos nas falas dos atendentes, informando aos clientes que gostariam de atendê-los, 

mas infelizmente não seria possível, devido ao excesso de demanda. 

A incapacidade de atendimento ocultava-se na competência posta em relevo e 

comprovada pela forte atração exercida sobre os clientes, gerando excesso de demanda, e 

como consequência indesejável, o cancelamento de pedidos e as suas justificativas; 
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“Atendente: as entregas foram suspensas, infelizmente, pela demanda” (registro 13299), ou 

de uma forma mais explícita: 

Atendente: a demanda de pedido está grande na empresa (registro 26448). 

Atendente: estamos suspensos temporariamente devido a uma grande demanda de 

pedido (registro 48060).  

Um atendente chegou perto do limite do discurso de responsabilização ao afirmar que 

“Atendente: eles não estão dando...”, interrompendo e corrigindo para “Atendente: ... 

conseguindo entregar, na realidade” (registro 13377), pois se completado o “não dando 

conta”, poderia sugerir certa incompetência da empresa. O “não conseguindo entregar” 

ameniza, inclusive porque não é dito “a empresa”, nem “nós”, mas “eles”. 

Outra forma de ocultar a impossibilidade de atendimento ocorre quando é apresentada 

ao cliente a justificativa da falta de entregadores, para explicar a não entrega do pedido, 

embora os entregadores sejam administrados pela empresa de call center. A expressão 

corrente usada pelos atendentes é “Atendente: o seu pedido está sendo cancelado por falta de 

motoqueiro” (registro 05862), ou mesmo que “Atendente: o delivery está suspenso por falta 

de motoqueiro” (registro 46854). É um discurso que isenta a empresa em sua gestão, em seu 

planejamento, inclusive apresentando a empresa como vítima da própria situação. 

Enquanto para o cliente a relação da empresa com os entregadores não é tão clara, se 

estes fazem parte ou não da empresa, se são terceirizados ou não, no caso dos restaurantes 

isto não acontece, pois a empresa se designa como uma intermediária entre os clientes e os 

restaurantes conveniados, este é o seu negócio. Quando surge a necessidade do cancelamento, 

alegando algum problema com os restaurantes, o discurso é o de não assumir a 

responsabilidade como da empresa, ainda que o pedido tenha sido aceito, estando ou não o 

restaurante conveniado com alguma restrição: 

Atendente: Não vai dar para estar fazendo por causa que eles vão demorar uma hora 

e meia para estar confeccionando o pedido para a senhora (registro 07835); 

Atendente: O pedido retornou para a gente porque o restaurante não tem como estar 

pegando mais, fazendo mais pedido esse horário (registro 24698); 

Atendente: O restaurante está sem entregador devido à chuva (registro 51554); 

Atendente: Pedimos desculpas, mas infelizmente, os restaurantes estão sem 

entregadores no momento devido à grande demanda (registro 04029). 

Outras justificativas apontam para problemas urbanos, como regiões com ocorrência 

de assaltos; distantes dos restaurantes onde os pratos são elaborados; com alguma restrição 
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momentânea em função de variações climáticas. Aqui também a impossibilidade da entrega 

não se explica e nem se encerra nos muros não visíveis da organização. Ela está posta no 

ambiente urbano comum a clientes e empresa, com suas facilidades e restrições, “Atendente: 

Infelizmente devido à chuva não tem como fazer a entrega” (registro 59142). 

Os diferentes discursos postos e dos quais a organização se vale pressupõem transmitir 

ao cliente o respeito que merece, procurando ocultar as possíveis falhas na prestação do 

serviço, mediante a fala de que a responsabilidade não é do delivery, mas de outras empresas 

ou grupos com os quais se relaciona, bem como, paradoxalmente, da qualidade dos seus 

próprios serviços, a qual atrai clientes, gerando um excesso de demanda. 

Existe posto pela empresa um discurso de conquista de confiança, para que os clientes 

confiem na capacidade de atendimento às suas necessidades. Primeiro, porque assim como os 

seus clientes, a empresa é diferenciada, ela veio para o mercado para sofisticar um modelo 

que proliferou com a oferta e pela variação da qualidade dos produtos e fornecedores. 

Segundo, além de apresentar-se como uma empresa diferenciada, apresenta-se também como 

eficiente, com recursos variados, controlados, para que os resultados organizacionais sejam 

atingidos da melhor forma. Permite que os clientes escolham a forma de pagamento – 

dinheiro, cheque, cartão –, mas a cultura de compras e pagamentos beneficia a empresa, pois 

cada vez mais as pessoas utilizam os cartões de crédito, em detrimento do uso de cheques 

(BRASIL, 2012). O cartão representa uma comodidade e segurança para os clientes, e um 

benefício para a empresa, pois recebe o pagamento antes da entrega, o que facilita a retenção 

do cliente no pedido efetuado e dificulta mudanças na eventualidade de surgirem problemas 

com a entrega. 

Terceiro, os atendentes, vozes do call center diante dos clientes, são constituídos 

confiáveis e competentes, tanto para os clientes, quanto para a empresa. Por fim, mesmo 

diante dos problemas, a empresa posiciona-se como diferenciada e proativa. Se o pedido é 

realizado no site da empresa na Internet, mesmo com o call center suspenso, a empresa faz 

uma ligação telefônica para o cliente informando o cancelamento e apresenta uma justificativa 

de excesso de demanda (conforme gravações e a supervisora SB2), acrescida de explicações 

sobre os restaurantes, entregadores ou problemas urbanos, tais como chuvas, eventos 

acontecendo na região de entrega ou ruas inseguras para os entregadores. 

São discursos que compõem um grande discurso de gestão da demanda, possibilitando 

trabalhar com um número de pedidos superior, algumas vezes, à capacidade de atendimento 
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do delivery, mas possibilitando também o cancelamento dos pedidos excedentes e do 

atendimento dos demais clientes que aguardam a entrega da sua refeição. 

 

5.2.2 Oferecendo compensações financeiras 

 

Diferentemente das ligações telefônicas, através das quais a empresa cancela os 

pedidos feitos pelo site da empresa, e que não são atendidos, existem registros das ligações 

telefônicas realizadas pelos clientes, cobrando informações sobre os pedidos aceitos, mas que 

apresentaram atrasos na entrega, ou após a entrega, apresentaram algum outro tipo de 

problema. 

Os registros trazem as reações da empresa, na fala dos atendentes, a esses chamados, 

quase sempre tentando ganhar tempo e manter a fidelidade do cliente. Com referência a 

reclamações devido aos atrasos na entrega, as justificativas abaixo foram as mais comumente 

encontradas: 

Atendente: o seu pedido está chegando (registros 47517, 59043, 60250). 

Atendente: o seu pedido já saiu do restaurante (registros 05156, 25577, 40897). 

Atendente: o seu pedido já está a caminho (registros 04967, 08865, 62675). 

Porém, quando os clientes exigem o estorno do cartão, quer em reclamações de 

atrasos, ou em reclamações referidas a problemas durante a entrega, como desentendimento 

com entregadores e produtos faltando ou trocados, a reação comum dos atendentes é primeiro 

procurar saber qual o problema ocorrido, para em seguida, aceitar que o valor seja estornado, 

ou tentar convencer o cliente a aceitar algum tipo de compensação.  Nestes casos, quase 

sempre a empresa oferece compensações financeiras, começando com a dispensa do 

pagamento da taxa de entrega, passando por créditos parciais do pedido e podendo chegar a 

um crédito de 100% do pedido, ficando o pedido como uma cortesia. 

Cliente: Eu fiz um pedido às 20h20, eu não recebi até agora. Eu quero cancelar e 

pedir o estorno no meu cartão de crédito.  

Atendente: o motoboy já está próximo a sua residência.  

Cliente: Eu não quero receber mais. Eu acho um absurdo essa demora. Eu não quero 

comer às 22h10. [demonstra irritação] Então, você pode estornar o meu cartão e 

cancelar o pedido, por favor.  

Atendente: Mesmo a gente dando a taxa de entrega para a senhora?  

Cliente: Eu não quero saber. Cancela...  

Atendente: [atendente não espera o fim da frase]. Nem se for 50% do pedido?  
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Cliente: Eu não quero receber. Eu quero que você estorne meu cartão de crédito 

agora. [demonstra irritação].   

Atendente: Está bom, então. O estorno é feito dentro de cinco a sete dias úteis.  

Cliente: Não importa, contanto que vocês façam esse estorno. Eu vou ficar 

acompanhando (Registro 14727, grifo nosso). 

 

No entanto, embora esse tenha sido o comportamento mais frequente 

encontrado nos registros dos dados, há também a oferta espontânea de compensação 

financeira, a título de pedido de desculpas:  

Atendente: Nós estamos entrando em contato pra oferecer 50% do valor que o 

senhor pagou pra deixar como um próximo pedido, o senhor aceita?  

Cliente: Pra ficar de crédito pra um próximo pedido?   

Atendente: Isso  

Cliente: Aceito, né... Porque inclusive o rapaz falou do pagamento que ia ser 

estornado do cartão, né?  

Atendente: Isso, então, mas como pedido de desculpas, nós estamos dando esse 

valor... (registro 57664, sobre a qualidade da comida entregue, grifo nosso). 

 

Atendente: Senhor, obrigado por aguardar, desculpe a demora. O pedido assim que 

for entregue, o senhor tem ele como cortesia devido ao transtorno com a 

demora que ocorreu no seu pedido. E o seu dinheiro será estornado pro senhor, 

entre cinco a sete dias úteis o setor financeiro vai entrar em contato com o senhor 

pra poder fazer esse estorno e passar o número do protocolo.  

Cliente: Tá joia então. (registros 40582, 40584, sobre o cancelamento pelo cliente, 

grifo nosso). 
 

A estratégia de oferecer compensações financeiras para contornar ou resolver 

problemas, apesar de rotineira, nem sempre surte efeito com os clientes, como nos casos 

abaixo de insatisfação com as informações recebidas e perda de confiança no serviço ou na 

empresa, e mesmo na competência da empresa para prestar o serviço contratado: 

Cliente: Em função [o cancelamento] de vocês não saberem nem o que está 

acontecendo (registro 49360 sobre atraso na entrega). 

Cliente: Vou [cancelar], até porque vocês me mandaram e-mail dizendo que tava 

tudo certo e tô tranquila. Né? (registro 05306 sobre atraso na entrega). 

Cliente: Então, devia falar no site, não deixar eu fazer o pedido, né? [...] A empresa 

é legal e tal, mas tem umas coisas que são complicadas [...] Já até caiu o débito do 

cartão, ‘ah! O restaurante fechou... ’. É...fica difícil, né? A gente começa a sentir 

insegurança de usar, né? [...] Você não me dá solução nenhuma (registro 57317).  

Cliente: Eu vou passar a não usar mais o serviço de vocês porque eu não tenho mais 

confiança (registro 22549 sobre atraso na entrega e qualidade da comida).  

Cliente: Não trabalho com gente incompetente, me desculpe. Não é normal eu fazer 

o pedido às 19h50 e ser 22h30... Não tem chuva de SP que justifique isso ainda mais 

se o pedido é feito por motoboy. Agora a taxa de entrega que deve custar R$10, 

R$15, fala pra ele pegar esse dinheiro e [...] Porque é muita falta de respeito, muita. 

Não tem ninguém que eu possa falar direito ainda, não tem um chefe, não tem nada. 

(registro 09211). 
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Outro tipo de estratégia adotada pela empresa frente a reclamações dos clientes 

consiste em se colocar à disposição do cliente para resolver o problema da forma que o cliente 

preferir e não apenas mediante compensações financeiras.   

Essa estratégia pode ser percebida no seguinte diálogo, que mostra o problema de 

entrega de alguns molhos a uma cliente. A atendente atualiza-se em relação ao problema 

ocorrido, indaga se a cliente deseja mesmo o cancelamento, pois ela quer “saber o que é o 

melhor para a cliente”, ou se prefere receber os molhos que estão faltando. No final, fica 

acertado o envio dos molhos e o crédito da taxa de entrega (registro 07951): 

Atendente: Então, a senhora, no seu último contato, solicitou o estorno no cartão. 

Foi isso? E não quer a troca. É isso?  

Cliente: A gente quer uma solução. Veja bem, são 21h50. O que pode ser feito? 

Pode ser enviado o molho? Pode ser... Em quanto tempo que chega? Enfim... Da 

outra vez que isso aconteceu, vocês ofereceram o estorno do próximo pedido. O que 

pode ser resolvido? Ou simplesmente o prejuízo é nosso e a gente que ache ótimo?  

Atendente: O que eu posso solicitar é que o entregador, caso a senhora queira, vá 

até a residência com os itens que estão faltando. Ou, como a senhora mesma está me 

informando, como já está tarde e foi totalmente errado o seu pedido, que eles 

estornem o valor do cartão. Mas eu preciso saber só o que é melhor para a 

senhora. [...]  

Cliente: Eu acho que o mais objetivo a ser feito agora é, de repente, você pedir para 

alguém trazer aqui. Mas eu queria que você verificasse, também, a possibilidade 

dessa questão da taxa de entrega. Porque, assim, é uma coisa cara. A gente pede. 

Assim, o sanduíche já está frio. [...]  

Atendente: Eu peço, realmente, mais uma vez desculpa, sra. Sabrina. Eu solicitei o 

estorno da taxa de entrega e eu pedi para que o motoqueiro retorne na residência 

com os molhos que faltaram (registro 07951, grifo nosso). 

 

As diferentes práticas de compensações financeiras da empresa são utilizadas 

regularmente para gestão e fidelização dos clientes, buscando agradar o cliente diante de 

possíveis falhas ou transtornos no atendimento. As negociações são conduzidas pelos 

supervisores e no caso do atendente negociar, este tinha ao seu lado um supervisor dando-lhe 

parâmetros para a negociação, como no registro abaixo: 

Cliente: Eu não quero receber mais. Eu acho um absurdo essa demora. Eu não quero 

comer às 22h10. [demonstra irritação] Então, você pode estornar o meu cartão e 

cancelar o pedido, por favor.  

Atendente: Mesmo a gente dando a taxa de entrega para a senhora?  

Cliente: Eu não quero saber. Cancela... [atendente não espera o fim da frase].  

Atendente falando com supervisor: Só um momento. Fulano? Ela não quer o 

pedido nem se for de graça. [risos] Está vendo a sua cara? Ela não quer o pedido. Eu 

vou falar, mas ela não quer o pedido.  

Atendente com cliente: Fulana, muito obrigada por ter aguardado. Nem se for 50% 

do pedido?  

Cliente: Oi. Não, eu não quero. Eu não quero receber. Eu quero que você estorne 

meu cartão de crédito agora. [demonstra irritação] (registro 14727). 
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A equipe de atendentes deste call center, apesar de mais experiente em relação aos 

demais funcionários da empresa que atende outras empresas de delivery de alimentação, não 

tem autonomia para negociar os descontos (entrevistada SB2), podendo esta limitação 

representar uma estratégia de controle de custos da empresa. Na hipótese de autonomia para a 

negociação, pessoas simples, sem grande treinamento, tratando diretamente com o cliente, 

podem estar mais sujeitas às pressões e táticas de negociação dos clientes. Neste modelo, o 

cliente fala com alguém que não pode resolver o seu problema e, quando muito, pode verificar 

se o supervisor está disponível, ou ser um intermediário, repetindo aquilo que recebe de 

orientação dos supervisores. 

Interessante notar que, apesar da política de descontos e compensações na solução de 

problemas, parece não existir um roteiro fixo para esta negociação. Ao entrevistar a 

supervisora do BackOffice (SB1), indagamos como era feito o planejamento dos descontos 

concedidos aos clientes, e a resposta foi: 

Não existe um padrão. Se o problema não é tão grave, algum atraso, o cliente não 

está brigando muito, mas pede alguma coisa, damos a taxa de entrega. Se o pedido já 

está a caminho, foi retirado, ou foi entregue com problemas, se precisar damos 50% 

do valor do pedido. Em último caso, para não perder o pedido, ter que retirar, 

devolver ao restaurante e já pagamos, neste caso deixamos o pedido como crédito 

(entrevistada SB1). 

A mesma supervisora que explica a flexibilidade desta política mostra-se também 

surpresa com a falta de conhecimento dos clientes sobre os seus direitos básicos como 

consumidores: “os clientes não conhecem os seus direitos” (entrevistada SB1). 

Quando olhamos as relações entre os clientes e a empresa de call center na perspectiva 

das relações de poder proposta por Foucault (1999) em sua analítica do poder, podemos 

entender primeiramente que está posto um sistema de diferenciação, jurídico, social, 

econômico, entre outros, que permite um agir da empresa sobre a ação dos clientes como 

exercício de poder (FOUCAULT, 1995b). Estes sistemas permitem também à empresa manter 

o site funcionando, com o sistema de delivery suspenso, independentemente se isto ocorre por 

limitações técnicas, falhas na gestão ou como estratégia deliberada. O fato é que isto é 

possível à empresa. 

Ao mesmo tempo, isto é possível, pois “viver em sociedade é, de qualquer maneira, 

viver de modo que seja possível a alguns agirem sobre a ação dos outros” (FOUCAULT, 

1995b, p. 245), e esta ação sobre a ação do outro como uma arte de governar (FOUCAULT, 

2006a).  
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A empresa de call center, em busca das suas metas organizacionais, faz a gestão da 

demanda, busca fazer a gestão dos seus clientes, como população, criando e identificando 

curvas de normalidade em sua gestão: total de clientes e frequência de compras, valor médio 

dos pedidos, tempos máximos para atendimento, lucro sobre cada prato vendido, tempo de 

entrega, número de pedidos cancelados, número de pedidos entregues. Ao mesmo tempo, 

administra o que está fora da curva de normalidade, sem perder de vista o cliente individual. 

Para um total de pedidos que excede à capacidade de atendimento da empresa, é 

necessário ligar para cada cliente, explicar as razões porque o pedido será cancelado, ouvir as 

concordâncias ou questionamentos, cuidar para que este cliente não deixe de voltar a 

consumir os produtos oferecidos. Quando aceitos os pedidos, que irão compor as estatísticas 

dos pedidos atendidos em um ano, usados estes números em novas estratégias de marketing e 

governo, será necessário atender de uma forma individual e personalizada aqueles clientes que 

estão fora da curva da normalidade da entrega, que não terão os seus pedidos entregues nos 

prazos combinados, que não terão os seus pratos nas melhores condições, que não serão 

atendidos da melhor forma, segundo o que julgam os seus direitos, pelos entregadores. 

Para cada cliente fora da normalidade, os atendentes terão que: pedir desculpas, 

negociar tempo, fazer promessas ou renová-las, oferecer descontos no valor da taxa de 

entrega, oferecer descontos adicionais, caso os mínimos não sejam aceitos. Para cada nova 

resistência, um novo governo. 

Para Foucault (1995b), as relações de poder trazem consigo as estratégias de poder, 

compreendidas estas como: 

A escolha dos meios empregados para se chegar a um fim; 

A maneira pela qual tentamos ter uma vantagem sobre o outro; 

O conjunto de procedimentos utilizados num confronto para privar o adversário dos 

seus meios de combate e reduzi-lo a renunciar a luta (FOUCAULT, 1995b, p. 247). 

 

Estes três significados podem ser relacionados com as estratégias da empresa em suas 

relações com os clientes: usar múltiplos meios discursivos para atingir os seus objetivos 

organizacionais; como são relações de poder, a tensão e a luta estão postas, na busca de 

vantagens uns sobre os outros, neste caso, vantagens sobre os clientes, que nem sempre têm as 

suas demandas atendidas; e por fim, a ação sobre a ação representa uma privação do outro 

naquilo que julga os seus direitos. Privação não recebendo um pedido feito; privação tendo 

que esperar e conformar-se com um tempo superior ao informado anteriormente; privação de 
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uma qualidade esperada nas refeições e tendo que negociar valores econômicos 

compensatórios.  

Mas como diz Foucault, as relações de poder não representam estados de dominação, 

pois as resistências estão sempre presentes (FOUCAULT, 1988) e são possíveis pelo 

enfrentamento “de maneira constante e sem síntese dialética” entre poder e liberdade 

(BRANCO, 2008, p. 13):  

Se é verdade que no centro das relações de poder e como condição permanente de 

sua existência, há uma ‘insubmissão’ e liberdades essencialmente renitentes, não há 

relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem inversão eventual; 

toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de 

luta, sem que para tanto venham a se superpor, a perder sua especificidade e 

finalmente a se confundir (FOUCAULT, 1995b, p. 248). 

Sendo o poder e as resistências “faces diversas da moeda, em contraste permanente” 

(BRANCO, 2008, p. 206), podemos indagar: como os clientes reagem, como resistem, como 

recusam aos discursos de governo da empresa? Quais são os seus discursos de recusa e os 

seus discursos de dignidade? Nos próximos tópicos buscaremos responder a estas indagações. 

 

5.3 A DISCURSIVIDADE DAS REAÇÕES DOS CLIENTES À ANORMALIDADE 

NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS 

 

Tendo em vista a tese e objetivo deste trabalho, foram alvo de análise neste tópico as 

reações dos clientes frente a situações em que o serviço não foi oferecido de acordo com os 

parâmetros em que foi prometido.   

A análise das gravações permitiu identificar dois momentos nos quais o serviço fugia a  

uma normalidade esperada: primeiro, quando a empresa detecta um excesso de demanda e 

enfrenta os seus limites de estrutura para atendê-la completamente,  e liga para os clientes que 

fizeram o seu pedido via site, informando o seu cancelamento; segundo, quando aqueles 

clientes que fizeram o pedido percebem alguma irregularidade, como ultrapassagem do tempo 

previsto ou desconformidade quanto à qualidade, quantidade ou tipo de itens entregues e 

ligam para a empresa por causa destes problemas. 

Embora as reações estudadas tenham ocorrido em dois contextos diferentes, ambos os 

contextos inserem-se em outro mais amplo: o das reações frente às irregularidades, fugindo 

aos parâmetros de qualidade e tempo de entrega, propostos pela empresa.  
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A análise da discursividade das reações dos clientes trouxe à tona discursos comuns, 

próximos, independentemente do micro contexto em que se produziram: se estimulados pelo 

contato da empresa cancelando o pedido, ou por irregularidades percebidas que estimularam o 

contato telefônico do cliente com a empresa.  

Este tópico foi organizado apresentando os discursos utilizados pelos clientes ao 

reagirem e as recusas a ser governados neles contidas, assim como os discursos de dignidade 

subjacentes, entendida a dignidade neste trabalho como o reconhecimento de direitos de 

qualquer natureza ou, na ausência desse reconhecimento, a reclamação do mesmo.  

 

5.3.1 Aceitando o governo da empresa e desculpando-a 

 

Discursos de aceitação das estratégias da empresa de governo, com reações frente às 

anormalidades na prestação do serviço, foram identificados tanto quando a empresa entra em 

contato com cliente cancelando o pedido, como quando este entra em contato por telefone, 

frente a alguma irregularidade percebida. 

  

Reação: “deixa pra lá”, “melhor assim”. 

 

Dentre os discursos de reação identificados quando a empresa liga para o cliente 

cancelando o seu pedido devido ao excesso de demanda, há aqueles que não apresentam 

reclamações. São falas que variam desde um lacônico “está bom” (registro 5811), “está ok” 

(registro 13377), “está bom, obrigado” (registro 48060), à indagação se realmente não será 

possível a entrega, para complementar com um “tá certo” (registro 04353), ou indagações 

sobre o estorno do valor, “Não passou nada no meu cartão?” (registro 49448), “então não vai 

abater do cartão, né?” (registro 47346).  

São falas de um discurso de conformidade frente ao governo da empresa. Nogueira 

(2001) identificou este tipo de reação conformada, de aceitação, em seus estudos sobre 

discriminação e a interpretou como uma “negação da necessidade de resistência” 

(NOGUEIRA, 2001, p. 40).  

Vale notar que as reações conformadas, isto é, de não reclamação de forma expressa 

frente ao cancelamento dos pedidos, foram identificadas em 53 dos 159 registros analisados, o 
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que representa aproximadamente uma terça parte das gravações. Frente ao que nos diz 

Nogueira (2001), de que na perspectiva de Foucault, “a consciência da ação do poder implica 

resistência” (NOGUEIRA, 2001, p. 40), podemos supor que este tipo de reação pode 

representar uma não consciência do governo da empresa sobre eles e sobre os seus interesses, 

implicando em uma não necessidade de resistência, com os cancelamentos assumindo um 

papel natural nas relações comerciais cotidianas com a empresa, como um componente 

natural destas relações.  

Um tipo de reação próximo a este também foi encontrado por Roux (2007) em seu 

estudo sobre resistência do consumidor, caracterizado por uma escolha de “nada ver, nada 

ouvir, nada falar” (ROUX, 2007, p. 606). Seria a opção por uma ignorância voluntária, 

implicando em alguma consciência, pois uma exposição às ameaças, riscos e tensões 

presentes na relação com o outro implicaria em um esforço necessário na busca por proteção. 

Seria uma ação de “deixar para lá”, expressão que caracteriza aquilo que acontece em 

situações corriqueiras, um reagir falando consigo, “melhor assim” (ROUX, 2007). 

Também, discursos que mostram certa conformação com o governo da empresa, ao 

extrapolar o tempo de entrega do pedido, apareceram nas falas dos clientes que buscavam 

informações sobre o tempo de demora do pedido, porém, sem reclamarem ou manifestarem 

insatisfação.  

 

Perguntando sobre a estimativa de tempo para a entrega do pedido 

 

Alguns clientes, apesar da entrega do pedido estar com atraso, apenas solicitam 

informações sobre o status da entrega, quanto tempo irá demorar e, mesmo quando os 

atendentes não sabem com precisão, ou ficam de retornar, as falas trazem uma aceitação 

cordata, eventualmente com alguma manifestação de descontentamento, tal como no registro 

abaixo: 

Cliente: Queria saber se tem estimativa de tempo...  

Atendente: Então, falei com restaurante, iriam liberar... Levando para a senhora.  

Cliente: De imediato?  

Atendente: Vão estar levando, a senhora não deseja o crédito, passei a reclamação, 

falaram que estariam providenciando e entregando...  

Cliente: Tá bom... .não deram nenhuma estimativa de tempo?  

Atendente: Não deram estimativa exata,...  

Cliente: Tá ok... (registro 05892). 
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Nota-se que este cliente, embora tenha solicitado estimativa de tempo, conformou-se 

em não recebê-la, aceitando a resposta dada pelo atendente.  

Outras falas mostram que mesmo percebendo as anormalidades ocorridas com a 

entrega do pedido, estão presentes discursos que isentam a empresa de responsabilidade, 

atribuindo-a a parceiros ou supostos parceiros. 

 

Desculpando a empresa e informando a anormalidade ocorrida 

 

Nos casos dos pedidos trocados, itens faltando e falta de qualidade, encontramos 

registros nos quais os clientes falam a partir de uma perspectiva de cooperação, defendem os 

entregadores que supostamente poderiam ter errado, e atribuem o erro aos restaurantes, 

liberando a empresa de responsabilidade (registro 02470), ou responsabilizando o entregador, 

como se ele não pertencesse à empresa (registro 14732), ou simplesmente relatando o 

ocorrido, procurando contribuir para a melhoria do serviço (registro 07361). 

Atribuindo a responsabilidade ao restaurante e defendendo o entregador: 

Cliente: Boa noite, eu fiz um pedido já uma hora e meia, mais ou menos, e o pedido 

chegou aqui...eu paguei com cartão de crédito, e...só que o pedido veio trocado...e 

não foi o motoqueiro que trocou, veio trocado do restaurante. 

Atendente: A senhora pediu um... (falando do pedido...).  

Cliente: Chegou aqui... (falando do que chegou...) ficou de entregar o 1130, 

entregou este aqui, aqui... provavelmente na loja, grampearam errado, entendeu? A 

notinha no pedido... (registro 02470, sobre pedido trocado). 

 

O diálogo a seguir chama a atenção pelo descolamento de responsabilidade feito pelo 

cliente, responsabilizando o entregador, ao contrário da fala anterior: 

Cliente: O pedido acabou de chegar e o imbecil do motobpy entregou errado o 

pedido, tá? Podia resolver isso aí para mim, por favor? Eu não pedi isso aqui.  

Acontece que ele deixou com o porteiro e foi embora, o imbecil. O cara idiota. Nem 

para olhar direito, fazer o trabalho direito consegue fazer; um imbecil desses. Se cair 

de quatro, não levanta (14732.) 

O entregador é visto pelo cliente como não associado à empresa, como se fosse outra 

entidade independente. Por outro lado, o atributo de “imbecil” aparece como um atributo 

associado a “motoboy”. Subentendido está que a empresa não é imbecil, até porque se 

apresenta como uma empresa diferenciada de nível social equivalente aos seus clientes, mas o 

motoboy não pertence ao mesmo nível social. Ele é imbecil para o cliente. 
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Similar avaliação negativa dos empregados, como descolados da empresa que 

seleciona e contrata, foi identificada em blog de jovem colunista, que entusiasmado anunciava 

em 2011 as expansões deste serviço diferenciado de entrega, concentrado na Internet a relação 

comercial e não mais no call center telefônico: 

Onde você simplesmente vê com seus próprios olhos as opções disponíveis, ao 

invés de ‘ver’ o cardápio ao telefone com uma telefonista, que muitas vezes tem 

um neurônio que está concentrado no lixar das unhas (blog na internet, não 

identificado para proteger a empresa, que pode não concordar com a avaliação do 

cliente, grifo nosso). 

 Outro diálogo mostra a aceitação do cliente, frente a um pedido que recebeu diferente 

do solicitado, e reporta o feito à empresa: 

Cliente: Eu já recebi o meu pedido, mas ele veio errado e veio faltando um item. 

Então, eu queria reportar isso.  

Atendente: Sim. Como foi faltando um item, a senhora tem o número do pedido 

para eu verificar? Peço mil desculpas pelo ocorrido. Mas vai ser retratado.  

Cliente: Não, não precisa me mandar não. Tem como me reembolsar? Porque 

agora a gente já acabou até de jantar.  

Atendente: Ok. Eu vou verificar com o setor responsável. Eu retorno o contato, 

tudo bem?  

Cliente: Está ok. (registro 07361, registro sobre item faltando, grifo nosso). 

 

Como comentado acima, aqui também, neste tipo de comportamento percebido na fala 

dos clientes, estes parecem não ter consciência do governo da empresa sobre eles, colocando-

se como coadjuvantes no negócio, ou quando têm consciência, assumem a tática de “não ver, 

não ouvir, não falar” (ROUX, 2007, p. 606). Não somente ligam para tratar do problema, mas 

procuram explicar a provável origem do problema, do seu ponto de vista. Esta não 

consciência de governo, apontada por Nogueira (2001), faz lembrar o esforço das 

organizações na busca da confiança e fidelidade do cliente. 

Diversos pesquisadores, da área de marketing e gestão, reconhecendo a importância da 

confiança nas relações entre consumidores e empresas (HOSMER, 1995, COOK; LUO, 2003, 

ROUSSEAU et al., AIKEN; BOUSH, 2006), defendem a conquista da confiança do 

consumidor como uma meta constante, face ao que tratam como uma “fidelidade poligâmica”, 

descrevendo esta fidelidade imperfeita com cores negativas. 

É o caso de Daffy (2011), que propõe a busca de uma “fidelidade verdadeira” do 

cliente, apesar das ofertas e do mercado concorrente, construída com base no envolvimento e 

afinidade com a empresa, com componentes emocionais, lembrando as relações de confiança 

entre amigos e familiares, nas palavras do autor. O discurso da afinidade preconizada por 

Daffy (2011) parece, nestes casos, produtivo, assim como os vários discursos do consumidor 
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dócil e cooperativo, parceiro, educado, pois estes clientes mostram-se fiéis à organização, 

aceitando aquilo que é posto na relação pela empresa, inclusive eles próprios, em 

determinadas situações, jogando a responsabilidade em outros indivíduos ou empresas que 

aparecem na relação. 

Os clientes, assim como as empresas, são constituídos em uma cultura de consumo 

(PENÃLOZA, PRICE, 1993), e por estarem envolvidos em múltiplas relações de poder, com 

estratégias e táticas que se alteram e se renovam a cada encontro, “lance por lance, golpe por 

golpe” (CERTEAU, 2009, p. 94), trazem para este espaço a não confiança no outro. 

 

5.3.2 Percebendo-se impotente para reagir sobre o governo da empresa  

 

Outro conjunto de discursos mostra que o governo da empresa é percebido pelos 

clientes, mas sentem-se impotentes frente a esse governo. Neste caso, a recusa não é uma 

questão somente da consciência do governo, mas insere-se no campo das possibilidades, ainda 

que a própria percepção de impotência insere-se também no âmbito das constituições. 

 

Percebendo a empresa num contexto de deterioração da qualidade de serviços. 

 

Frente à constatação de irregularidade na entrega dos seus pedidos, algumas falas em 

forma de conversas e diálogos não estressados, trazem as imperfeições do atendimento, 

percebidas pelos clientes como fazendo parte da rotina da prestação de serviços: “Cliente: É... 

o problema que está havendo é que todos os serviços do nosso país estão cada vez mais 

deteriorados. Inclusive as coisas que a gente está acostumado” (registro 24704), e o cliente 

prossegue em sua fala, relacionando esta reclamação com o contexto de qualidade em que a 

empresa está inserida, pois ela estaria fazendo algo semelhante a outras.  

Ao atribuir a queda da qualidade de serviços recebidos da empresa a um contexto mais 

amplo, social, o cliente justifica a sua própria impotência de agir sobre a ação da empresa, 

porque a forma como a empresa age não lhe é peculiar, mas resultado de forças que estão 

além dela. A ação da empresa, e o seu governo, passa a ser resultado do governo do contexto.  
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Não sabendo o que fazer 

 

O discurso de impotência do cliente, frente à ação da empresa também pode ser 

percebido no diálogo do registro 52085, no qual o cliente mostra-se refém dessa ação: 

Atendente: O senhor então quer cancelar o pedido?... 

Cliente: Ah, não sei... Não sei o que vou fazer...  

Atendente: 15 minutos para chegar, está no caminho...  

Cliente: ...comer no hot-dog da esquina, você acha legal isto?  

Atendente: Não, realmente não... Nós pedimos desculpas, por este transtorno...  

Cliente: Pelo meu, pelo meu... O que estão fazendo eu passar... (registro 52085). 

 

Aqui, o cliente mostra-se impotente para decidir o que fazer. Ao mencionar, “Cliente: 

O que estão fazendo eu passar” (registro 52085), reconhece o governo da empresa sobre ele, 

tem consciência deste governo, que o deixa sem o alimento esperado, dificultando e limitando 

a sua decisão. Não sabe se cancela o pedido, se sai para comer um lanche na rua. Assim como 

outro cliente que declara: 

Cliente: Tá, o que eu posso fazer? Cancelar não adianta mais, né... É que agora eu 

pedi para vocês... (registro 57136 sobre atraso na entrega).  

Os clientes até falam em cancelamentos, mas sinalizam não acreditar nesta 

possibilidade, “Cliente: Nossa! Uma hora e meia irá demorar, não? [...] Não pode cancelar, 

né?” (registro 05015 sobre atraso na entrega), como se não pudessem decidir pelo 

cancelamento, isto é, como se para tal dependessem de aprovação da empresa.  

Estas e outras falas que trazem subentendida a impotência para agir sobre a ação da 

empresa, trazem consigo certa dose de conformismo, de aceitação de uma situação que não 

conseguem mudar, um tom de desânimo. O cliente do registro 52085 parece choramingar, 

pedindo que a atendente decida por ele, ou ainda, que resolva todos os problemas que padece 

no atendimento. Em outro registro, este mesmo cliente reclama, mas não briga, porque a 

atendente anterior disse: 

Atendente: a gente acabou de falar com ele no rádio, está na rua... [reage], Cliente: 

ela mentiu para mim... [quase que implora],  

Cliente: me fala a verdade, como sabem que o motoqueiro está na rua? (registro 

21348). 

 

Estes discursos, embora expressem a consciência de impotência para agir sobre a 

empresa, não deixam de esboçar resistência ao seu governo. No primeiro diálogo (registro 

24704), sobre a deterioração dos serviços, ao mesmo tempo em que o cliente desculpa a 
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empresa sobre a deterioração do serviço, colocando a responsabilidade por essa deterioração 

no contexto mais amplo, ao apontá-la não deixa de ser uma forma de comunicar à empresa 

que ele está percebendo a queda na qualidade do serviço, assim como no diálogo presente no 

registro 52085, a empresa é responsabilizada pelo efeito que está produzindo na vida do 

cliente.  

Apesar de esboçarem resistências, estas falas não se constituem em discursos de 

recusas, e seria difícil situá-las no continuum de resistência de Fournier (1998), e assim 

consideramos que a estes discursos não subjazem discursos de dignidade, pelo menos aqui, 

apesar da consciência do governo presente na relação. Existem algumas indicações dos efeitos 

do governo sobre o cliente, alterações dos planos para a refeição, mas as reações parecem 

ficar no limite da ação. 

Vale relembrar o conceito de estratégia para Foucault (1995b, p. 247), como um 

“conjunto de procedimentos utilizados num confronto para privar o adversário dos seus meios 

de combate”, e assim, as estratégias da empresa podem produzir no cliente esta “consciência” 

de impotência, ainda que a resistência seja sempre possível (FOUCAULT, 2006c). 

 

5.3.3 Reclamando direitos 

 

Diferentemente das falas e seus discursos analisados no tópico anterior, aqui serão 

analisados os discursos de recusas dos clientes frente a situações de governo que os afetam, e 

os seus respectivos discursos de dignidade sobre direitos: à informação, à informação 

verdadeira, a serem consultados em decisões que os afetam, a serem respeitados, ao direito de 

devolução imediata dos valores cobrados incorretamente, ao cumprimento do tempo 

negociado, à preservação dos momentos de vida dos efeitos do governo. 

 

Reclamando o direito à informação 

 

Dentre aqueles que reclamam, mas que não manifestam intenção de realizar alguma 

outra ação com relação à empresa, alguns se limitam a solicitar esclarecimentos quanto às 

razões do cancelamento “Cliente: mas, por quê?” (registro 13210) e/ou a pedidos de 

esclarecimento sobre o estorno do valor debitado no cartão: 
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Cliente: mas e aí, o cartão que ela [esposa] passou? (registro 13210). 

Cliente: Tá, e o dinheiro, vai devolver? (registro 50618). 

Cliente: E como faz, se eu dei número de cartão e tudo mais? (registro 13521).  

Podemos considerar que estas falas mostram resistências, ainda que difusas, não 

incisivas, mas que apresentam uma recusa do cliente ao silêncio do atendente quanto ao 

procedimento de estorno, de recursos que investiu na aquisição do serviço, que agora não lhe 

poderá ser fornecido. A esta recusa, está implícito um discurso de dignidade que reclama o 

direito de obter informações sobre o processo de devolução do valor debitado.   

Outros pontuam a falha no sistema de atendimento ao cliente, não prestando as 

informações necessárias: 

Cliente: Mas vocês podiam avisar isto no site, né?! (registro 11051). 

Cliente: Vocês não me informaram nada. Como sou obrigado a saber que não tem 

entregador? (registro 50622). 

 A discursividade deste tipo de reação aponta para o desrespeito da empresa ao direito 

de informação que o cliente julga possuir. Ao reclamar de diferentes formas por esse direito, 

está o cliente colocando na recusa a ser governado um discurso de dignidade, relativo à 

exigência do respeito a esse direito.  

 

Reclamando o direito à informação correta, a não ser considerado idiota ou ingênuo 

 

Algumas falas apontam reações contra o não cumprimento pela empresa daquilo que 

foi prometido anteriormente, e de justificativas que não são claras: 

Cliente: Calma aí, a empresa é o que? É serviço de entrega, não é? E você está 

me falando que não tem entregador?! Que é exatamente o negócio de vocês?! 

Sei lá, se tivesse acabado o óleo no restaurante, eu entenderia. Mas não tem 

entregador, sendo que o negócio de vocês é entrega? (registro 58768, grifo nosso). 

Cliente: Desculpe-me, eu moro a dois minutos do restaurante... Como pode 

estar [o entregador] a quinze minutos daqui? [...] Faz mais de uma hora, não 

posso mais esperar quinze minutos. [...] Eu moro a cinco quadras do restaurante, 

como vai demorar quinze minutos de moto...Vocês não fizeram a comida, é isto? 

[...] Vocês estão pensando que sou idiota? Tem algum gerente aí? (registros 63137, 

62729 sobre o atraso, grifo nosso). 

Cliente: É a sexta vez que eu tô tendo problema com o mesmo restaurante. Essa 

semana eu tive de novo, toda hora tendo problema com ele, não é possível. [...]. Eu 

acho que vou cancelar de novo o pedido, viu? Não dá mais pra comer nesse 
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restaurante não, ou ou... O problema é com vocês, você tá mentindo pra mim, 

entendeu? É um dos dois... (registro 01113). 

Dentre este grupo de discursos de recusas, alguns prometem alguma ação sobre a 

empresa:  

Atendente: O restaurante está sem entregador.  

Cliente: O restaurante ou vocês?  

Atendente: A empresa, na verdade.  

Cliente: Olha, é a última vez que eu tô pedindo com vocês. Isto já aconteceu outra 

vez (registro 08827). 

 

As falas destes clientes desmascaram a pretensa veracidade da informação que lhes é 

prestada fazendo lembrar as fortes recusas mencionadas por Foucault (2006c, p. 77) ao falar 

de “jogar na cara do poder” aquilo que considera injusto, aqui, denunciando uma informação 

não verdadeira.  

Outras falas mostram discursos de recusa a serem tratados como clientes ingênuos, 

que não conhecem minimamente o processo de compra do qual participam, como no exemplo 

abaixo, quando o atendente alega que o restaurante está sem entregador: 

Cliente: Espera um pouco, mas o que o restaurante tem a ver com o motoboy? O 

motoboy não é da empresa? O problema é da empresa, não é do restaurante! O que 

vocês fazem não tem, é isso? Os que vocês vendem vocês não têm? Vocês vendem o 

serviço de motoboy do restaurante para cá. Então, isso que vocês vendem, vocês não 

têm? (registro 25178). 

Ou como na fala a seguir, após a atendente explicar para o cliente que para estornar o 

valor do cartão, dependeria da autorização do restaurante:  

Cliente: Peraí. Quem presta serviço são vocês, a empresa não é a loja. Vocês que 

prestam serviço pra mim. Eu não preciso depender de uma permissão da loja pra 

cancelar essas venda, entendeu? Já passou do tempo previsto de 60 minutos do site... 

(registros 40582, 40584, sobre o cancelamento pelo cliente). 

Ou ainda, reações contra serem tratados como tendo pouca capacidade para entender o 

que lhes é dito: 

Atendente: A senhora entendeu [a explicação sobre o atraso]?  

Cliente: Lógico que eu entendi, eu não sou burra! (registro 51554). 
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Reclamando o direito a ser consultado sobre decisões que o afetam 

 

A exigência do direito a ser consultado sobre o cancelamento do pedido aparece na 

recusa à tomada de decisão unilateral pela empresa: 

Cliente: Bom, não tá entregando, quer dizer, dão um pedido de entrega e não 

entregam. [...] Então, mas vocês deviam perguntar se eu quero esperar, né? (registro 

07118).  

A ação da empresa de decidir cancelar o pedido porque não terá como entregá-lo 

dentro do tempo hábil é percebida como uma decisão unilateral, pressupondo que o cliente 

não estará disposto a receber o pedido em um prazo maior do que previamente estabelecido. 

Mas a fala do cliente mostra que existe um desejo e um reconhecimento do direito a ser 

consultado, não podendo a empresa saber ou decidir por ele. 

 

Reclamando o direito a ser respeitado como cliente 

 

Outros clientes reagem, frente à decisão da empresa de cancelar o pedido, de maneiras 

distintas: expressando a sua insatisfação em tons mais intensos - “Cliente: que horror!” 

(registro 26448); acusando a empresa de não os levar a sério - “Cliente: Você está brincando 

comigo” (registro 58769), “Cliente: Gente! Você está brincando?”, "Cliente: O que faço 

agora?... tenho que ligar em outro horário?... Gente, estou arrasada com o negócio..." (registro 

44357); de faltarem com o respeito, considerando esta prática um não respeito, “Cliente: Uma 

palhaçada, uma falta de respeito, deixarem o site no ar sem entregador” (registro 05428). 

São reações que denunciam uma empresa que fez o cliente de bobo, pois deixou o seu 

site no ar, enquanto o delivery estava suspenso, “Cliente: Tô esperando igual a um pato há 24 

minutos e me ligam falando que falta motoqueiro” (registro 08591); ou ainda clientes que têm 

um histórico anterior com a empresa, falam de sua insatisfação crescente, “Cliente: Nossa, 

vocês estão cada vez pior! Gente do céu! Estou muito insatisfeito com o serviço de vocês” 

(registro 05689). Alguns não gritam, não ofendem o atendente e simplesmente desligam antes 

que o atendente continue com as explicações.  Estas falas apontam para a recusa do cliente a 

ser tratado com desrespeito, sem consideração. 

E existem outras falas mais duras, agressivas, grosseiras, usadas em tom gritado para 

ofender a empresa e o atendente, prometendo retaliação: 
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Cliente: Então, como é que faz? Não faz mais pedido na empresa? Essa m... toda 

vez... toda vez esta b... (silêncio)... Deveria ter vergonha de trabalhar numa empresa 

de m... (voz chorosa do cliente) (registro 25269);  

Cliente: Devia fechar o site, então. Não deixar as pessoas pedirem. Bom, agora 

vocês perderam uma cliente de vez. Porque eu nunca mais vou fazer um pedido no 

site de vocês (registro 13523);  

Cliente: É uma brincadeira isso, é um absurdo [atraso de duas horas]. Eu tenho 

vontade de ir ao PROCON. [...] Você cancela essa m..., eu nunca mais ligo. Nunca 

mais. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito (registro 34293). 

Cliente: O problema não é meu, que vocês não têm motoqueiro, que o motoqueiro 

não pode passar, desviar do caminho, seja lá o que for. [...] Ou vocês entregam o 

meu pedido ou vocês vão ter que pagar dobrado, porque eu vou entrar com um 

processo contra vocês (registro 59291);  

Cliente: Vou processar vocês, porque só pode estar de brincadeira (registro 45567). 

Outros recusam o discurso de proatividade da empresa, que providencia a 

comunicação do cancelamento do pedido, mas não retira o site do ar, quando não consegue 

entregar no prazo: 

Cliente: Mas só agora que vocês telefonam? (registro 10773). 

Cliente: Para mim, não importa que você tenha ligado agora, me importa que o site 

está no ar, e o site está disponível para fazer o pedido (registro  37525). 

Estas falas trazem um discurso no qual está posta a questão do respeito. As recusas 

trazem consigo um discurso subjacente de dignidade contra ser tratado como alguém que pode 

aceitar sem reclamar, não ser atendido, mesmo após o pedido aceito e de ter o seu cartão 

debitado. De alguém a quem se pode deixar de informar sobre o prazo e como os valores já 

pagos serão devolvidos; a quem se pode apresentar desculpas não verídicas, ou tratar como 

não conhecedor do processo comercial, que não tem capacidade para decidir o que quer para 

si.  

O pressuposto de um cliente assim constituído possibilita à empresa gerenciar a 

demanda e com esse gerenciamento sobreviver e crescer. O gerenciamento da demanda como 

biopolítica, pensando esta como uma busca por “diferentes curvas de normalidade dentro de 

empresas específicas para depois agir sobre as curvas desfavoráveis” (ALCADIPANI, 2005, 

p. 125). 

Na busca pelo equilíbrio entre a capacidade de atendimento da estrutura planejada e a 

demanda dos clientes, a empresa não somente aprova um volume de pedidos, por telefone e 

site, até o limite da sua capacidade, ou além, conduzindo a um “suspender o delivery” quase 

rotineiro nos finais de semana, bem como, ao suspender a recepção dos novos pedidos, 
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mantém o site funcionando normalmente na recepção dos novos pedidos. No caso de clientes 

que apresentam “problemas” nesta curva da demanda, a empresa faz a gestão das curvas 

desfavoráveis através do contato telefônico dos atendentes. 

Sobre a prática de manter o site funcionando e recebendo novos pedidos, mesmo com 

o delivery suspenso, o que esta produz, independentemente das razões alegadas pela empresa? 

Caso o site fosse retirado do ar, como sugerem e exigem muitos clientes, a empresa correria o 

risco de produzir nos clientes a percepção de que a empresa está regularmente com problemas 

em suas entregas, principalmente nos finais de semana e datas especiais, afastando-os como 

possíveis consumidores novamente, principalmente por usarem um site que nem sempre está 

disponível. 

Mantendo-o no ar, o fluxo de pedidos não é interrompido e a qualquer momento a 

posição de “delivery suspenso” poderá mudar, voltando a atender os pedidos que nem 

chegaram a ser cancelados. Os telefonemas para os clientes permitem à empresa fazer a 

gestão da curva desfavorável, ouvindo o cliente, conhecendo as suas reações, coletando 

informações para o aprimoramento da sua gestão. 

É a esta constituição de um cliente dócil e útil que alguns resistem e se recusam a ser 

governados dessa forma pela empresa, recusa essa que traz subjacentes discursos de 

dignidade, reclamando o que julgam como direito a serem tratados com respeito, assumindo 

esse respeito diferentes roupagens: direito às informações sobre como serão tratados os seus 

recursos, à não os terem gerenciados de uma forma que não permitiram, direito à receberem 

informações fidedignas sobre os fatos.  

É também importante ressaltar que nos discursos relativos à ausência de respeito, isto 

é, que trazem discursos de dignidade reclamando respeito, estes se fazem presentes de forma 

enfática, declarando que não mais comprarão na empresa, chegando ao ponto de ameaçá-la 

com processos na justiça.  

Este agir sobre a empresa também se faz presente em outros discursos de recusa a ser 

governado, como quando se recusam a terem os seus valores financeiros retidos, porque 

decidiram cancelar o pedido.  
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Reclamando o direito da devolução imediata do valor pago pelo serviço não prestado 

 

Ao tomarem conhecimento do prazo de cinco a sete dias para a devolução do valor 

pago, em razão do cancelamento do pedido, os clientes expressam diferentes reações:  

Cliente: Pô, mas aí é uma sacanagem, porque vocês levam cinco a sete dias e o 

delivery não tá funcionando? (registro M_04223). 

Cliente: [...] Eu vou estar emprestando esse dinheiro para a empresa, porque a hora 

que eu pago esse valor para a administradora do cartão de crédito, ela transfere para 

a empresa (registro 48190). 

Alguns prometem retaliar a empresa: 

Cliente: Então, deixa eu entender: você cobrou antes de saber se eles iam entregar, 

aí aceitou o dinheiro e depois checou se eles podiam entregar? [...] Mas que belo 

serviço que vocês têm. Não só me liga para dizer que não vai me entregar a comida, 

como está dizendo ainda que vocês cobraram de mim. Anota aí, que esse cliente que 

você está falando, nunca mais vai fazer nenhum pedido com vocês (registro 38049). 

 

Da mesma forma, quando outro cliente fala de apelar ao PROCON, “se esse negócio 

cai na fatura do cartão, você pode deixar aí registrado que eu vou meter vocês no pau, no 

PROCON” (registro 00479). O mesmo discurso que apela ao aparato jurídico, apesar dos 

valores não serem significativos para determinados custos de ações e prazos, é observado 

quando se diz que “pela lei isso não existe” (confirmar um pedido, debitar o cartão e cancelar 

a seguir), seguido de uma ameaça vaga no final, “ainda bem que esta ligação é gravada, 

porque eu vou procurar os meus direitos” (registro 46854).  

Existem gravações que trazem diálogos de maior enfrentamento entre clientes e 

empresa, com clientes que não concordam com o tempo de espera para o estorno do valor 

debitado no cartão e, rompendo no diálogo com a empresa, decidem ligar para o cartão de 

crédito denunciando como fraude o serviço: 

Cliente: Como é que para estornar...? Em lugar nenhum se faz isso. Eu vou ligar no 

meu cartão de crédito e vou pedir para cancelar, que houve uma fraude de vocês 

(registro 42845 sobre entrega errada). 

Outra forma de recusa e punição da empresa é encontrada nos casos de pagamentos 

com cheques, que são cancelados pelos clientes no banco, após surgirem problemas com uma 

entrega parcial: 
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Cliente: Então nós vamos ter que brigar na justiça, porque estou bloqueando esse 

cheque, tá? [...] Eu vou cancelar o meu cheque por desacordo comercial e vocês 

amanhã voltam com este novo valor (registro 49476). 

Finalmente, clientes que falam da possibilidade de irem ao PROCON (2010), o fazem 

revelando mais uma vontade do que uma ação a ser realizada, concluindo que não mais usarão 

os serviços da empresa,  

Estes registros trazem falas dos clientes que se recusam a ter os recursos financeiros 

investidos na aquisição dos produtos, gerenciados à sua revelia, uma vez que não foram 

informados que, na impossibilidade do pedido ser entregue, o prazo para o estorno dos valores 

debitados no cartão seria de pelo menos uma semana. 

Confrontos com promessa de retaliação também se fazem presentes em discursos de 

recusa a ter o tempo de entrega do pedido governado além do estabelecido. 

 

Reclamando o direito ao cumprimento do tempo de entrega estabelecido 

 

Vários são os clientes que não apenas reclamam, mas que se recusam a ser governados 

e decidem tomar decisões em relação ao fato que está em curso, quer sejam atrasos na entrega 

ou outro tipo de irregularidade. Ao serem informados pela empresa que a entrega não vai 

ocorrer no tempo previsto, se limitam a cancelar o pedido, sem aceitar a entrega, não 

apresentando qualquer justificativa adicional, a não ser a própria situação.  

Cliente: É mais 40 a partir de agora ou 30 minutos a partir... –  

Atendente: Isso.  

Cliente: De 30 a 40. - É, 40. –  

Atendente: Porque temos muita confirmação pra ligar pros clientes, pra informar do 

atraso ainda, ahn, pra não ficar com prejuízo. –  

Cliente: Pode cancelar então. –  

Atendente: Posso efetuar o cancelamento?  

Cliente: Tá ok, obrigado. - Você vai estornar o cartão né? –  

Atendente: Isso vai ser feito, claro, entre cinco e sete dias úteis no máximo (registro 

24950 sobre atraso na entrega). 

 

Cliente: Cara, eu fiz um pedido as 21h15, eu vou ser obrigado a cancelá-lo... 

(registro 12585 sobre atraso na entrega). 

 
Cliente: Eu quero cancelamento do meu pedido! Que se dane! Problema é de vocês, 

vocês não tão passando por reestruturação? Liga pro restaurante, diz que vocês tão 

passando por reestruturação. Eu quero estorno no meu cartão de crédito e eu quero 

cancelamento do pedido. Eu não sou obrigada a esperar 2h30 pelo pedido e tô 

passando uma carta pro PROCON inclusive.  

Atendente: Tá. A senhora não pode aguardar esse pedido por mais 15 minutos, 

porque o entregador já está retirando no restaurante...  
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Cliente: Não, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso e não 

quero agora!  

Atendente: Tá. (registro 34361, grifo nosso). 

 

Atendente: Obrigada por aguardar, desculpe a demora. Senhor, é... A loja passou 

uma informação pra mim que o seu pedido está em 5 minutos em sua residência, não 

teria como...  

Cliente: Não, não, não. Eu não aceito, eu não aceito porque vocês me falaram 

isso há 20 minutos atrás e eu avisei ‘se não tiver a 10 minutos aqui eu vou ligar e 

cancelar de novo’, eu não aceito, quero estorno agora e o protocolo desse estorno. É 

a sexta vez que vocês fazem isso, é a sexta! Não é a primeira, nem segunda, nem 

terceira... É a sexta vez e com o mesmo restaurante o problema  

Atendente: O senhor quer cancelar mesmo, né?  

Cliente: Por favor. Atendente: Só um momento. (registro 24383, grifo nosso). 

 

 

Se há falas de clientes que resolveram tomar uma decisão sobre a ação da empresa, 

como cancelar o pedido, sem maiores justificativas, existem aqueles que optaram por um 

discurso de retaliações contra a empresa, como escrever para os jornais ou fazer propaganda 

contra a empresa com os amigos, ou ainda a busca dos órgãos de proteção ao consumidor, 

como o PROCON (2010), para fazerem reclamações contra a empresa.  

Os clientes que optam por falar mal devido o atraso avisam que falarão com os seus 

conhecidos e divulgarão o ocorrido na internet, e pedem confirmação se a empresa está 

gravando a sua fala: 

Cliente: Tá gravando isso? 

Atendente: Sim, está gravando. 

Cliente: Então, por favor, eu vou comunicar a todos os meus conhecidos, vou fazer 

uma corrente na Internet pra mostrar a qualidade de vocês, tá bom? (registro 04495). 

 

Existem aqueles que falam de, “Cliente: fazer uma campanha pra isso [tirar o site do 

ar], porque vocês não têm a menor consideração pelo cliente” (registro 34361 sobre atraso na 

entrega); outros citam jornais de grande circulação, com espaços para reclamações dos seus 

leitores, que serão procurados, para com esta ação, de alguma forma, atingir a empresa, 

“Cliente: Você acha que me dando uma taxa de entrega, eu com criança de seis anos em casa, 

resolve? [...] Além disso, [referindo-se ao cancelamento], eu vou fazer uma reclamação 

formal de vocês no jornal [nome do jornal]” (registro 36453), ou avisam que a empresa e os 

seus gestores “Cliente: podem esperar no jornal [nome do jornal], que eu vou escrever sobre 

o delivery” (registro 25314 sobre atraso na entrega). 

Outros avisam que falarão com os seus conhecidos e divulgarão o ocorrido na Internet, 

“Cliente: Eu vou comunicar a todos os meus conhecidos, vou fazer uma corrente na Internet” 
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(registro 04495), ou de uma forma vaga, afirmam que falarão para todo o mundo, mesmo 

reconhecendo que não podem fazer muito: 

Cliente: Não tem nada que eu possa fazer, mas vou reclamar, vou falar para todo 

mundo que fiquei decepcionado (registro 09588). 

Cliente: Eu vou falar pra todo mundo, vai sair no jornal isso, que eu tenho contato 

(registro 09211). 

No entanto, nem todos os discursos que apresentam recusas a ter o tempo de entrega 

governado pela empresa além do contratado - com discursos de dignidade subentendidos 

exigindo o reconhecimento do direito do cliente de ter o prazo estabelecido cumprido - trazem 

a decisão de cancelamento ou além desta decisão, outras que revertam em retaliação à ação da 

empresa. São discursos de recusa aos efeitos do governo sobre aquele momento que está 

sendo vivido, efeitos esses que o cliente faz questão de explicitar quando se decide pelo 

cancelamento. 

 

Reclamando o direito de ter momentos de vida preservados dos efeitos de governo da 

empresa 

 

Alguns casos terminam com o cancelamento do pedido, face aos problemas, mas 

apresentando as razões para o cancelamento que estão realizando, justificando a sua ação. 

Justificam o cancelamento e as suas reclamações pela presença dos filhos pequenos com eles, 

que estão esperando para comer, denunciando que o prazo acordado não foi cumprido, 

sugerindo que eles até toleram os atrasos, os problemas, mas crianças não: 

Cliente: Eu não quero mais esperar. Vocês estão fora do contrato. Tem um tempo de 

entrega. Passou esse tempo. Eu tenho dois filhos com fome. Eu vou sair de casa para 

comer. Acabou (registro 51481). 

Cliente: Meu amigo, eu comecei a pedir as oito e meia, estou com filho pequeno 

(registro 01231).  

Outro registro mostra que o cliente não deseja comer com a sua família a comida da 

forma como foi entregue, misturada com papelão, “nojento”, e por isso quer cancelar o 

pedido. Até explica que se “tivesse vazado um pouquinho o molho” tudo bem, que estava se 

esforçando para dar certo, mas naquela situação não era possível.  

Cliente: Eu não vou comer a... essa entrega da forma que ela está! Ela está 

misturada com papelão! Abriu, entende? É... Fala pro gerente que é impossível 

comer da forma que tá, tá nojento, num dá! Entende? É... Se tivesse vazado um 
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pouquinho o molho, sei lá, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Estourou a 

vasilha, o... Aquela embalagem. A embalagem estourou, amassou, misturou o molho 

com a car... O papelão... Não é o caso, entende? E olha, eu gostaria francamente que 

tudo tivesse chegado perfeito. Porque, imagina, são 23h e eu tava esperando, eu e a 

minha família, a gente tava esperando pra que o jantar chegasse da forma como 

a gente sempre imagina que chega (registro 40635, grifo nosso).  

 

Estes depoimentos mostram efeitos do governo da empresa sobre os clientes, efeitos 

esses que não são desejados, naquele momento, naquela situação, daquela forma, como da 

pessoa que está saindo para o seu casamento, acompanhado dos padrinhos, e que aguardaram 

até o último momento a entrega de uma refeição: 

Atendente: Oi, [nome do cliente]. É [nome da atendente do delivery]. Tudo bem?  

Cliente: Tudo. 

 Atendente: E, de antemão, eu gostaria de te pedir 1.000 desculpas por esse 

transtorno causado hoje, para o senhor; no dia de hoje. O entregador já pegou a sua 

encomenda do [nome do restaurante]. Já segue em direção, já, para o seu endereço.  

Cliente: Pode cancelar. Eu estou indo casar daqui 40 minutos, para você ter ideia. E 

eu pedi faz duas horas. (Entendo.) Para alguns padrinhos que estavam aqui comigo. 

Ninguém... Todo mundo já foi embora. São 15h30, o casamento, no convite, está 

15h30. Casamento para 400 pessoas. É do lado da onde eu moro. Vocês pegaram, 

atrasaram tudo isso. Agora, eu não quero mais. Eu queria o reembolso.  

Atendente: Tá, então o senhor está solicitando o estorno. O senhor não tem interesse 

nenhum mesmo em ficar com o pedido?  

Cliente: Nenhum. É um absurdo. Para você ter ideia, eu nunca mais vou pedir.  

Atendente: [nome do cliente], eu, realmente, peço de antemão...  

Cliente: Eu acho um absurdo. Além de ser caro vocês atrasam. E todos os padrinhos 

aqui vão ficar sem comer (REGISTRO 26229). 
 

 E o depoimento de um cliente pedindo explicações sobre o que influi nos seus planos:  

Cliente: Eu fiz um pedido faz 1h40, e aí eu já liguei umas quatro vezes. Já falaram 

que o motoqueiro... Então eu queria cancelar porque eu não estou mais no local, 

entendeu?  Eu não estou conseguindo nem cancelar. Não me deixa esperando, 

por favor, vai? Já está um pesadelo, já... Isso é uma falta de respeito... Só me 

explica, por favor.  Porque eu me programei para uma coisa e vocês quebraram 

meus planos... (registro 06136, grifo nsso). 

Um registro exemplar do discurso que fala de cancelamento e recusa os efeitos do 

governo sobre a sua vida pertence a uma cliente, aparentemente jovem, que deseja fazer uma 

“super-reclamação”, apresentando os seus três argumentos de uma forma didática: 

Cliente: Oi. Eu queria fazer uma super-reclamação.  

Atendente: Sim.  

Cliente: Então, eu fiz um pedido no restaurante X. Primeira coisa: demorou para 

caramba. Demorou mais de uma hora. Segunda coisa: a comida veio horrível; a 

batata veio mole. Terceira coisa: se vem alface, eu acho que tem que ter escrito no 

cardápio: “-Alface, tomate.” Se não tem escrito é porque não tem na comida, não 

vem. Porque... Se em outros tem, por que em outros itens não tem escrito? 

Entendeu?  
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Estes são discursos que reclamam direitos, levando o cliente a agir sobre a ação da 

empresa, cancelando os pedidos, justificando a decisão, justificativas essas que trazem 

subjacentes discursos de dignidade reclamando o direito de ter momentos de sua vida 

preservados dos efeitos de governo da empresa.  

 

5.3.4 Tentando governar a empresa 

 

Como nos casos citados por Roux (2007), existem falas de clientes que reclamam, 

recusam, em algumas situações fazem retaliações contra a empresa, mas que avançam em 

suas recusas e passam a buscar ou exercer governo sobre a empresa, sobre os atendentes, 

como estratégia deliberada ou não, insinuando, sugerindo, confrontando, exigindo, conforme 

estilos pessoais de negociação, contextos, reações dos atendentes, ou seja, sem uma 

padronização ou estratégia clara, mas caminhando para governo, como afirmam Souza, 

Bianco e Machado (2006, p. 9), “As resistências atuam das mais diversas formas sem 

constituírem uma estratégia para dominar as demais forças. Se as resistências estabelecem 

uma estratégia, deixam de ser resistência e passam a ser poder”. 

São discursos de recusas acompanhados por pedidos ou exigências de compensações 

financeiras, como no caso do cliente que reage à ação de cancelamento da empresa, dizendo 

“o serviço que prestam é uma vergonha”, pede a seguir para falar com o supervisor, mas 

pondera que “queria na verdade uma explicação, aliás, uma explicação, ou estorno, algum tipo 

de compensação”, para mais a frente, indo direto ao ponto desejado, afirmar que: 

Cliente: Infelizmente nesse momento eu não quero nenhum tipo de explicação, eu 

quero que você me diga como você vai fazer pra recompensar esse tipo de 

situação (registro 09016, grifo nosso). 

Alguns tentam convencer a empresa a agir no sentido de diminuir os efeitos do poder 

sobre ele, com um tom de voz próximo de uma orientação, como a atendente deveria 

proceder: 

Cliente: Nossa moça... Então dá uma acelerada porque estamos aqui há duas horas 

esperando essa comida... 

Atendente: É, eu vou...  

Cliente: Pede pro pessoal acelerar, manda o motoboy ir lá buscar, eu tô aqui no 

centro da cidade pra piorar tudo (registro 12585).  
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Ou quando, além do atraso na entrega, o cliente reclama da forma como foi atendido 

pelo entregador, exigindo o estorno da taxa de entrega, do seu cartão: 

Cliente: Eu quero a nota da entrega, quero hoje aqui, do serviço dele, seja lá R$ 9,90 

ou seja lá o que for, e não quero pagar esta taxa... Quero que vocês estornem no meu 

cartão... Eu estou irritadíssima (registro 43744). 

A atendente procura tratar com calma o problema, informa que a nota exigida será 

entregue ainda no dia, que a taxa de entrega será creditada e quanto ao entregador, tomarão as 

medidas necessárias; sendo interrompida pela cliente, recomendando o que a empresa deveria 

fazer: 

Cliente: Por mim vocês podem mandar ele embora, ele não merece trabalhar em 

lugar nenhum... (registro 43744).  

Não satisfeita com o desfecho da sua reclamação, a cliente novamente liga para o call 

center, pois teria uma informação adicional sobre o entregador, ouvida do porteiro do prédio, 

e sendo agora mais enfática, diz que ele deveria ser demitido, porque era uma pessoa 

perigosa, pois levantou a sua voz e deu um murro na bancada de mármore do prédio, 

Cliente: Eu fiquei sabendo de um dado adicional, que o funcionário, na minha 

opinião, eu já tinha dito antes, falta reprisar, ele deve ser desligado de vocês, ele 

não serve para prestar serviço ao público, que quando eu questionei, o porteiro 

chamou, olha vocês têm que trazer aqui, ele falou “como é?”, ele disse ‘eu não vou 

fazer o seu serviço’, isto, exatamente o que estou dizendo.... Ele levantou a voz e 

deu um murro na frente, na bancada de mármore do prédio, da portaria... Esta pessoa 

é muito perigosa para trabalhar com o público... (registro 10236, grifo nosso). 

No caso de entregas em endereços errados, em outras situações os clientes aceitam 

esperar que a troca do seu pedido seja regularizada, passando por novos tempos de esperas, ou 

mesmo dispensam a entrega, aceitando o estorno dos seus valores, mas nestas gravações os 

clientes determinam de uma forma ou de outra como ela deverá ocorrer, segundo os seus 

interesses e não segundo a rotina e política da empresa, e assim retêm os lanches que não são 

os seus, até que os novos sejam entregues, revelando uma forte desconfiança com o 

atendimento que estão recebendo, 

Atendente: Ele [entregador] já retirou este que estava errado?  

Cliente: Não, eu não vou entregar. Como é que vou entregar uma coisa se ele não 

trouxe o meu? Eu não sou idiota. Nós estamos no Brasil. Pelo amor de Deus, como é 

que eu vou entregar uma coisa se ele não trouxe o meu? (registro 44477). 

 

Outros clientes tratam de valores, insinuando ou determinando, como recompensas por 

transtornos, compensações por problemas, trocas e mesmo substitutos dos tradicionais 

pedidos de desculpas. 
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Nas falas de clientes com insinuações, não são apresentadas exigências diretas, mas 

sim, sugestões para compensar as falhas da empresa ou indagações sobre o que poderiam 

receber em troca, como nos registros abaixo sobre atrasos na entrega do pedido: 

Cliente: Mas e meu transtorno de ontem? Eu vou ganhar o que? (registro 07579). 

Cliente: Olha, acabou de chegar [o pedido que aguardava]. Mas eu acho que vocês 

deveriam pelo menos estornar o valor da taxa de entrega, né? Porque 1h15 para 

chegar um pedido é demais (registro 63028). 

Cliente: Tá bom... Podiam me dar o prato de graça, né?  

Atendente: Oi?  

Cliente: Vocês podiam me dar o prato de graça... Eu tô esperando há quase 2h pelo 

prato...  

Atendente: Eu vou estar mandando a sua reclamação devido ao atraso à pessoa 

responsável da Empresa, pra estar entrando em contato com o senhor, pode ser?  

Cliente: Pode ser (registro 47517). 

Cliente: Como é que agente faz? Cancela? O que faz? (registro 03504). 

Atendente: Mais 30 minutos [para a entrega].  

Cliente: Tem algum tipo de desconto? (registro 04104). 

Atendente: É que nós tivemos um problema para despachar o pedido. Cliente: Mas 

e aí? O que eu vou ganhar em troca? (registro 63654). 

Atendente: [Falei] com o pessoal da base em quanto tempo esse entregador chega 

ao local e ele me passou de 15 a 17 minutos.  

Cliente: Tá... Qual o desconto que você vai me dar? Vai me dar de graça a comida, 

né? (registro 47422). 

Cliente: Ai, meu Deus. Vocês vão me dar um desconto, né? Porque não é legal isso 

que vocês fizeram (registro 05156). 

Alguns clientes vão além das insinuações, confrontando a empresa com exigências, 

explicitando aquilo que querem, dizendo claramente que não pagarão pela comida, 

expressando determinações para a empresa, quase que passando da resistência ao governo: 

Cliente: Eu não vou pagar. Eu me recuso a pagar (registro 32798 sobre a qualidade 

da comida). 

Cliente: Eu não vou pagar por isso, você vai entregar isso e não vai me cobrar 

(registro 25585 registro sobre atraso na entrega);  

Outros condicionam o recebimento do pedido ao receber de graça a comida, “Cliente: 

Tudo bem, mas só se for de graça. Eu quero o estorno do meu pedido” (registro 03820 

registro sobre atraso na entrega); recusando um pedido de desculpas do atendente, explicando 

que desculpas não valem, e disparando uma solicitação de desconto: 

Atendente: Vai atrasar, eu realmente peço desculpas pelo transtorno.  

Cliente: Me dá desconto.  

Atendente: Perdão?  
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Cliente: Me dá desconto, desculpas não vale, tem que dar o desconto” (registro 

38607 sobre atraso na entrega). 

 

Estes discursos de governo do cliente sobre a empresa mostram uma outra forma de 

discursos de dignidade, agindo sobre a empresa, reclamando o direito de ser por ela ressarcido 

frente aos prejuízos financeiros, emocionais e sociais, sofridos pelos efeitos de poder da 

empresa. Também nos confrontos, ao reclamar direitos e prometer agir sobre a organização, 

retaliando-a, está implícita uma tentativa de governo, quer seja exigindo ressarcimento via 

aparato jurídico ou social, tentando demover outros clientes ou potenciais clientes de virem a 

adquirir os serviços da empresa.  

Mas outras formas de tentativas de governo sobre a empresa diferem da busca de 

ressarcimento por prejuízos sofridos, mediante recompensas financeiras. É o caso de um 

cliente, que até o final do contato recusa-se a aceitar o cancelamento do pedido, mas isto o faz 

enganando-se ou sendo enganado quanto à responsabilidade do restaurante, “Atendente: o 

restaurante falou que não tem como fazer o pedido agora, foi cancelado devido à falta de 

motoboy” (registros 02469, 02482), mas a sua forma de reagir, recusar, constrói com a 

atendente uma cumplicidade no problema, e ambos, até o final, procuram salvar o jantar do 

cliente com os seus amigos, conforme procuraremos mostrar a seguir.   

Mesmo quando reclama, a reclamação aparece mais como um lamento, “Cliente: 

Puxa, Fulana [nome da atendente], isso não é profissional” (registro 02469). Além de tratar a 

atendente sempre por seu nome, o cliente não é ofensivo com ela, e apresenta mais um 

lamento, “Puxa, Fulana...”. Exposto ao cancelamento puro e simples, argumenta, apresenta o 

seu problema pessoal naquele momento, explicando que terá um jantar com os amigos, e 

transfere para a atendente a busca por uma solução: 

Cliente: Mas por que você falou que ia...[entregar]...Gente, você me falou que ia 

[receber]....Eu já estou aqui, preparando para todo mundo comer. Eu vou fazer o 

que, agora? (registros 02469, 02482). 

A atendente lamenta, diz que sente muito, tenta não envolver-se, mas o cliente 

prossegue buscando ajuda, “Cliente: E não tem outro restaurante que você possa me oferecer 

comida agora?” (registro 02469). Convencida, a resposta da atendente sinaliza para alguma 

ajuda, pois por iniciativa própria leva o caso para a supervisão: 

Atendente: Tá, eu vou verificar com a supervisão aqui, o que a gente pode fazer. 

Aguarda m momento, por favor? (registro 02469). 
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Em modo de espera, sem o cliente ouvir, a atendente fala com a supervisora, 

explicando a situação do cliente, e intercedendo por ele, o que não é praxe nos registros 

analisados: 

Atendente: Ai, que saco! [para a supervisora]. Escuta, o prazo é isso mesmo, de sete 

a dez dias útil, o estorno, não é? Ai, tem outro restaurante que ele possa ver, porque 

ele já estava preparado para comer. Tem outro que ele possa fazer o pedido? 

(registros 02469). 

Após a atendente conseguir com muito esforço compor um novo pedido com o cliente, 

de um restaurante que não era o escolhido por ele, e confirmar o pedido, ela volta a ligar para 

o cliente para informar que não deu certo, que realmente não será possível a entrega, ouvindo 

novos protestos do cliente: 

Cliente: Fulana, você já entrou em contato, você dá OK, eu dei OK, foi pago no 

cartão. [...] Então, vocês tem que cobrar isso do restaurante, Fulana, que eles 

coloquem isso num táxi e mandem essa comida pra cá! Porque já foi pago essa 

comida. [...] Isso não é certo, não é certo. Vocês têm que cobrar do restaurante, não é 

de mim. Não é pra mim, é pro restaurante que tem que trazer minha comida em 

casa, isso não se faz, não é certo isso. Fale aí com um supervisor seu, mas eu 

quero minha comida em casa... (registro 02482, grifo nosso). 

Por insistência do cliente a atendente busca novamente reverter o problema e depois 

de alguns minutos retorna confirmando o pedido, garantindo que a entrega acontecerá, mas 

explicando que os dois pedidos serão debitados no cartão de crédito, com o estorno de cinco a 

sete dias do primeiro pedido não atendido. Apesar da insegurança do cliente, com receio de 

um novo cancelamento, a atendente consegue encerrar o atendimento: 

Cliente: É... Fulana, eu tô ficando outra vez assim, você me deu o OK e me ligou 

em seguida dizendo que...  

Atendente: Não, mas agora é um caso diferente. Nós já ligamos pro restaurante, e o 

pedido o senhor vai receber, pode ficar tranquilo. Quanto ao pagamento do outro 

cartão, do outro pedido, o senhor também vai ser estornado, sem problema nenhum. 

Não vai pagar duas vezes. É que no momento, eu vou passar o valor pra poder 

liberar o seu pedido (atendente) (registro 02482). 

 

Entre esses discursos de governo do cliente sobre a empresa, um deles chamou 

particularmente a atenção. Sob a aparência de um discurso de dignidade, de reclamação de 

direitos, mencionando questões de compromisso e ética, reclamando e exigindo informações 

sobre o compromisso da empresa na prestação do serviço, o cliente diz: 

Cliente: Eu não vou discutir por dinheiro, não é essa a minha intenção. Eu vou 

discutir sobre compromisso, respeito e ética no tratamento com os clientes de vossa 

empresa (registro 34440).  
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Apesar de apresentar um discurso aparentemente diferente dos demais, no entanto 

aponta, “Cliente: a senhora não sabe com quem está falando”, invocando por duas vezes sua 

indefinida condição social, para a seguir trazer um discurso de respeito ao ser humano, 

“Cliente: acho que simplesmente o fato de se estar lidando com um ser humano, por 

princípio, se deve respeitar” (registro 34440).  

Caso quisesse apenas apresentar-se, de fato, como ser humano, não traria a sua 

condição social. Ao trazê-la, o cliente traz disfarçada uma tentativa de governo pela sua 

suposta condição social diferenciada, buscando intimidar de alguma forma o atendente com 

quem faz interlocução, este subentendido como pertencendo a um estrato social inferior ao 

dele. Uma estratégia de governo que se insere no traço de autoritarismo da cultura brasileira, 

apontado por Roberto da Matta (1981). 

Apesar da ênfase e destaque sobre o governo da empresa sobre os clientes, devemos 

lembrar que o poder não é algo detido por uma classe, ou uma propriedade que pode ser 

vendida ou trocada, mas poder e resistência estão sempre juntos e as relações de poder 

pressupõem um enfrentamento perpétuo (MAIA, 1995). Com esta referência podemos 

entender melhor a dinâmica das relações de poder entre empresa e clientes, com estes não 

estando confinados em uma posição rígida de resistência, mas com as suas práticas podendo 

deixar de ser resistência e passando a ser governo, nos limites da relação e dos recursos 

possuídos pelas partes. 

Para Roux (2007), existem consumidores que na “escolha de suas armas”, assumem 

uma estratégia de adaptação, tentando antecipar-se às ações das empresas, com a máxima que 

“o prevenido vale por dois” (ROUX, 2007, p. 606). Estes consumidores entendem a relação 

com as empresas e fornecedores como um jogo, e a resistência como “uma aventura que 

chama para uma atitude vigilante” (ROUX, 2007, p. 607), com a possibilidade de avaliar 

racionalmente os recursos investidos e os retornos deste investimento no consumo. 
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5.4  UM CONTINUUM DE DISCURSOS DE DIGNIDADE? 

 

No call center estudado, aparentemente os gestores têm conseguido sucesso na atração 

dos clientes, pois é uma empresa que se destaca no mercado, tem um número respeitável de 

clientes e atendimentos anuais, e comparando estes números e os números dos registros de 

ocorrências, com cancelamentos e ocorrências de reclamações, pode-se dizer que a grande 

maioria dos clientes não reclamam, sugerindo este fato estarem satisfeitos com o serviço 

prestado pela empresa, ou que, por alguma razão que não conhecemos, não reclamam e não 

entram nas estatísticas de reclamações da empresa. 

Mas, ao pensarmos estas relações comerciais como relações de poder, à luz de uma 

abordagem foucaultiana, aceitamos que assim como nestas relações o governo está posto, 

também estão presentes as recusas, as resistências, e estas se apresentam em múltiplas 

roupagens. Nos estudos sobre a resistência do consumidor, Peñaloza e Price (1993) entendem 

que estas podem ser individuais ou coletivas, radicais ou reformistas. 

Neste estudo, como nos interessavam as recusas a ser governado, por estarem à elas 

subjacentes discursos de dignidade, foram analisadas as gravações de atendimentos buscando-

se discursos de recusas dos clientes que poderiam estar presentes nos diálogos com a empresa. 

Pensando nas afirmações de Peñnaloza e Price (1993) sobre resistências individuais e 

coletivas, as aqui identificadas são individuais, por serem gravações de atendimentos 

telefônicos, presentes na relação cliente-atendente. 

Da mesma forma, as resistências podem assumir cores mais leves, conciliadoras, 

reformistas, ou caminharem para soluções radicais, que implicam em punições para a 

empresa, imposição de perdas, boicotes, retaliações, e mesmo ruptura na relação, quebrando a 

confiança e a fidelização, supostamente postas pela empresa (PEÑALOZA; PRICE, 1993, 

HOSMER, 1995, MAYER, DAVIS, SCHOORMAN, 1995). 

Ao olharmos os resultados analisados, observamos falas de clientes que apesar de 

terem entrado para as estatísticas de ocorrências da empresa, não se mostram insatisfeitos com 

o governo da empresa, nem ao menos reclamam, mas concordam, seja quando a empresa liga 

cancelando um pedido realizado no site da empresa, seja quando ligam, depois de aceitos os 

seus pedidos, pedindo informações, indagando sobre a entrega, mas sem manifestar 

resistências. 
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Nogueira (2001) vê como condição para a resistência a percepção do governo que 

incide sobre o sujeito, mas existem falas de clientes que sinalizam o reconhecimento do 

governo que está posto, observam as falhas existentes, mas que mesmo assim não o recusam, 

pelo contrário, são cooperativos, querem melhorar o sistema, a relação. Outros, próximos a 

esta posição, tratam os problemas como rotineiros, não são os seus problemas, são problemas 

de todos, inerentes às relações de prestação de serviços ou fornecimento de produtos, algo que 

“faz parte do jogo”. 

Por outro lado, entre aqueles que parecem perceber o governo, e esta leitura está no 

limite das gravações analisadas, existem aqueles que não concordam com o governo da 

empresa, resistem, defendendo direitos, buscando, exigindo, pedindo, negociando, e nestes 

casos podemos falar destes como discursos de recusa com discursos de dignidade subjacentes. 

As recusas assumem graus variados de resistências, um continuum, desde um evitar 

marcas e produtos, passando por um ajuste ou redução de consumo, até boicotes, reclamações 

e deserções, sugerindo esta abordagem de Fournier (1998) que as resistências são da mesma 

natureza, diferindo somente em intensidade, mas como pondera Roux (2007, 2008), as 

resistências podem ser de diferentes tipos, e não somente variando em intensidades, 

envolvendo inclusive ações de anticonsumo. 

A que recusam os clientes? Quais os seus discursos de dignidade? 

Um primeiro tipo de recusa observado refere-se aos clientes que ao ouvirem sobre o 

cancelamento do seu pedido, indagam sobre as razões, se os valores debitados serão 

devolvidos e outras rotinas do serviço de atendimento. São discursos que reclamam o direito 

básico à informação. 

Neste grupo também encontramos reclamações sobre a não informação no site, sobre 

problemas que existem e que estão acontecendo no momento do atendimento, tal como a 

indisponibilidade de entregadores. Estes clientes, em suas falas, recusam uma gestão que não 

fornece informações, que não se antecipa ao recebimento do pedido no site. 

São recusas também contra uma gestão que permite o pagamento pelo cliente, quando 

sabe que não poderá atendê-lo, que se o delivery continuar suspenso terá que ligar, cancelando 

o pedido, trazendo transtornos para o cliente. De forma complementar, também uma recusa a 

uma gestão que além de não atender ao cliente em sua necessidade, permite o débito no cartão 

de crédito e demora em média uma semana para devolver os valores pertencentes aos clientes. 
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São discursos de dignidade ao direito de não ter os recursos financeiros retidos 

indevidamente. 

São recusas contra uma empresa que não respeitou aquele cliente específico, naquela 

sua necessidade, naquele seu direito, naquele seu desejo, afetando assim a sua dignidade, 

entendida esta como discursos de direitos. Os clientes, de diferentes modos recusam buscando 

preservar, garantir ou conquistar os seus direitos. 

Os clientes quando efetivamente recusam, recusam os efeitos do governo da empresa 

sobre as suas vidas, os desdobramentos do que seria inicialmente uma relação de consumo: 

precisam esperar mais pela entrega, precisam ligar, precisam reclamar, precisam administrar a 

sua frustação, precisam aguardar estorno dos seus valores, precisam sair para um casamento 

sem tomar uma refeição com os padrinhos, precisam ficar em casa ou no escritório esperando 

uma entrega que não chega, precisam aceitar um tipo de comida diferente do desejado, pois 

aquela outra não será entregue, precisam falar com atendentes que informam, mas não 

resolvem os seus problemas, não atendem as suas necessidades. Os discursos de dignidade 

reclamam estes direitos de cliente, que não são atendidos. 

Outros recusam uma gestão que não consideram competente, capaz de atender 

adequadamente; ou uma gestão que não é transparente, com discursos que não são 

verdadeiros, com práticas não coerentes com falas, com as promessas iniciais. 

Os discursos de direitos que estão postos conduzem a um lamentar, reclamar, mas 

também a um passo adiante, ao agir com retaliações, punições, penalizações, que são 

individuais, mas com promessas ou ameaças de se tornarem coletivas, como campanhas pela 

internet ou fazendo parte de sites de reclamações, divulgação e propagação com amigos e 

conhecidos, expondo as fraquezas da empresa. Em um crescendo, outros não somente 

recusam fortemente, mas caminham para governo, deixando de ser resistência e fazendo 

imposições sobre a empresa, tentando determinar ações que possam beneficiá-los de alguma 

forma. 

Mas de todas as recusas, a que parece surtir efeito, mesmo aparentemente não tendo 

este objetivo, é a recusa a ser cliente de uma empresa que não reconhece os direitos dos 

clientes ou que não os atende. Enquanto não existe a ruptura, os discursos de dignidade que 

estão postos nas recusas ao governo da empresa, são por ela gerenciados via compensações 

financeiras, ou com discursos de responsabilizações, e os clientes assim aprendem, 

dispensando os pedidos de desculpas e exigindo aquilo que já faz parte da estratégia da 
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empresa, dinheiro de uma forma indireta, e se a oferta for voluntária pela empresa, surtirá 

maior efeito apaziguador (DESMET; CREMER; DIJIK, 2010). 

Ainda que a perda de clientes que estão insatisfeitos faça parte das curvas de 

normalidade das empresas, assim como a entrada de novos clientes, a ruptura traz algo de 

imponderável, podendo evoluir para a organização de resistências coletivas, facilitadas pela 

disseminação e velocidade das redes sociais ou grupos de apoio aos consumidores 

(KOZINETS, 2002, JOHN; KLEIN, 2003), ou facilitar a concorrência de novas empresas, 

para atender a estes clientes insatisfeitos, e mesmo chegando em um certo volume de perda de 

clientes que obrigue a empresa a agir, como parece ter ocorrido na empresa deste estudo, 

revisando o seu sistema de comunicação, mudando a sua política de atendimento pelo site e 

contratando novos entregadores. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, nos propusemos a responder à questão de pesquisa como os discursos 

de dignidade se fazem presentes nas relações de poder entre empresa e clientes, defendendo a 

tese de que esses discursos, à luz da analítica de poder foucaultiana, estão subjacentes às 

recusas a ser governado, e que são nestas expressos.  Os discursos de dignidade foram aqui 

entendidos como discursos sobre reconhecimento de direitos, legais ou não, socialmente 

constituídos nas relações de poder.  

O estudo realizado possibilitou alcançar o objetivo proposto e responder à questão de 

pesquisa. Os discursos de dignidade se fazem presentes nas relações de poder entre empresa e 

clientes à medida que os clientes percebem o governo da empresa ir além dos parâmetros 

previamente acordados, enfrentando os modelos constitutivos nos quais estão enredados 

mediante o discurso de governo da empresa, estrategicamente praticado. Assim, a primeira 

consideração a fazer é que enquanto os clientes não percebem os seus direitos como não 

reconhecidos, não expressam os discursos de dignidade. 

No relacionamento com a empresa, o cliente está constituído para aceitar ser 

governado dentro de parâmetros previamente acordados, bem como é constituído para não 

reclamar e aceitar falhas na prestação de serviços, isto é, o descumprimento desses 

parâmetros. 

Existem aqueles clientes que percebem o governo da empresa, mas a sua constituição 

como sujeitos clientes acontece de tal forma que se veem incapacitados ou sem opções para 

reagir, e assim esboçam apenas insatisfações e discordâncias. São constituições sobre 

reclamar direitos nos limites da lei, ainda que os direitos legais não cubram todas as áreas da 

vida cotidiana; como reclamar de uma forma educada; como ser paciente, como saber esperar, 

como saber confiar; como ser na média como os demais iguais, como consumir como os 

demais consomem. 

As relações de poder inserem-se na vida cotidiana através de técnica de poder, e 

“categoriza o indivíduo, marca-o com a sua própria individualidade, liga-o à sua própria 

identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm de 

reconhecer nele” (FOUCAULT, 1995b, p. 235). É o indivíduo que se torna sujeito, assumindo 

a palavra sujeito dois significados: 

- sujeito a alguém pelo controle e dependência, 
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- preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento 

- ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito a (FOUCAULT, 

1995b, p. 235). 

 

A impotência é percebida pelo cliente, pois não é somente a empresa que o frustra, que 

não cumpre o acordado, mas é algo que acontece com todos os serviços, no âmbito da cultura 

e sociedade na qual vive. Assim como ele está preso ao contexto, também a empresa está 

presa, tendo a sua prática explicada. 

O cliente percebe-se também sem armas para lutar, ao contrário de outros que delas 

lançam mão (ROUX, 2007), e assim descobre-se sujeito à empresa, que o faz passar por 

determinadas experiências indesejáveis de consumo. 

No continuum de forças de resistências de Fournier (1998) existe uma intensidade 

variando de comportamentos de fugas a revoltas ativas, envolvendo estratégias de boicote e 

reclamações. O cliente que se percebe impotente e sem armas para lutar submete-se à direção 

da empresa, não resiste, nem ao menos foge, e nestes casos não podemos falar de discursos de 

dignidade. Ainda que Nogueira (2001) destaque a importância da consciência da ação do 

poder, do governo, para a prática da resistência, observa-se que esta não é condição única, 

pois existem situações nas quais a consciência se manifesta, apesar das constituições, mas 

também devido às constituições, o cliente não vê possibilidade de resistência. 

À medida que os clientes percebem o governo da empresa, exigem reconhecimento 

dos seus direitos, através de reclamações, denúncias, explicitação do que estava disfarçado, 

cancelamentos de pedidos, ameaças variadas tais como de processos, reclamações ao 

PROCON, reclamações em jornais de grande circulação e como ato último, deixam de ser 

clientes. 

São discursos de dignidade, que reclamam reconhecimento pelo direito básico à 

informação, sobre o aviso da disponibilidade do serviço, sobre a forma de devolução de 

valores debitados incorretamente; direito à informação correta, verdadeira sobre as 

responsabilidades da empresa e seus parceiros; direito a ser consultado sobre decisões que o 

afetam como cliente; direito a ser respeitado, como um reconhecimento por sua posição 

de cliente, não ser desrespeitado em uma relação não séria, vista como uma brincadeira, não 

uma relação comercial; direito à devolução imediata de valores pagos indevidamente, por 

serviços não recebidos; direito ao cumprimento dos prazos estabelecidos e acordados, não 

esperar mais do que o negociado como atraso; direito a ter os momentos da vida social 
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preservados dos efeitos do governo, evitando privações e consequências para filhos 

menores, familiares, amigos, que participam com o cliente do momento de consumo. 

Estes discursos de dignidade são expressos em um continuum de resistências, 

começando com uma reclamação em conversa com a pessoa responsável por seu atendimento, 

prosseguindo para uma formalização da reclamação com exigência de protocolo, solicitando 

falar com a gerente da empresa, agressões e ofensas verbais contra a empresa e atendentes, 

recusando-se a receber o pedido, cancelamento de cheques usados para pagamento ou 

comunicação de fraude às administradoras de cartões de crédito, ameaças de denúncias e 

divulgação entre conhecidos e na internet, o cancelamento do pedido e, como ato último, a 

interrupção na relação, deixando de ser cliente. 

Por fim, foram encontrados discursos de dignidade expressos através de tentativas de 

governo dos clientes sobre a empresa, deixando de ser recusa somente, mas governo na forma 

de determinações para a empresa, exigindo recompensas e compensações financeiras, 

determinando agilidade no atendimento, exigindo a demissão de empregados com os quais 

tiveram conflitos, recusando-se a devolver pedidos entregues trocados, recusando-se a pagar o 

combinado em virtude de falhas na entrega, recusando-se a aceitar desculpas e exigindo 

descontos. 

Os discursos de recusas e os discursos de governo revelam uma forma de resgatar a 

dignidade, exigindo reconhecimento de direitos que consideram legítimos em sua condição de 

clientes e consumidores, uma busca por compensações, não somente financeiras. 

Para Certeau (2009), as práticas cotidianas do consumidor são marcadas por táticas de 

resistências, definida a tática como “a arte do fraco” (CERTEAU, 2009, p. 94), pois não pode 

escapar das relações de consumo das quais participa, e como pontua Roux (2007), é mais uma 

questão de escolher as armas. Estes movimentos de recusas e mesmo de governo do cliente, 

com os seus discursos de dignidade, de reconhecimento de direitos, propiciam ganhos e 

conquistas fugazes, “o que ela [tática] ganha não se conserva” (CERTEAU, 2009, p. 95), pois 

precisa “captar no voo as possibilidades oferecidas por um instante” (CERTEAU, 2009, p. 

95). 

Foucault (2008c) já colocava que as lutas antipastorais presentes na Idade Média se 

apresentavam como resistências passivas e ativas, variando de práticas reticentes diante do 

inevitável às práticas de confronto, com ataques e contra-ataques, insubmissões, revoltas, 

resistências de conduta - “Por quem aceitamos ser conduzidos? Como queremos ser 
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conduzidos? Em direção ao que queremos ser conduzidos?” (FOUCAULT, 2008c, p. 260) -, 

um movimento individual e também coletivo, com conflitos indiretos e diretos, “oscilando da 

obediência à recusa, à revolta” (FOUCAULT, 2008c, p. 269). 

No entanto, quando se fala de obediência não se percebem discursos de dignidade, 

pois a exigência do reconhecimento de direitos não está posto na obediência. Quando se fala 

em recusas e revoltas começam a aparecer os discursos de dignidade, e estes discursos 

prosseguem até governo. 

Pensando os discursos de dignidade em um continuum de intensidade, podemos 

verificar que existe um crescendo nestes discursos, oscilando da ausência de aceitação e 

obediência, passando para a solicitação para registro da reclamação, dos comentários que 

estão sendo apresentados, com discursos de direito à informação, prosseguindo para 

determinações para a empresa, como a demissão de um empregado ou a decisão de não pagar 

o acordado, exigindo respeito ao status de cliente e o direito de preservar dos efeitos do poder 

os momentos compartilhados em suas relações sociais. Em seu extremo, são discursos de 

clientes que aprenderam o jogo do consumo, não interrompem o jogo, não saem do jogo, mas 

tentam virar determinando perdas para a empresa e buscando garantir ganhos para si.  

Os discursos de dignidade presentes nas táticas dos clientes já são previstos pela 

empresa em sua gestão e nos seus custos da operação como uma estratégia de fidelização e 

conquista de confiança, como uma prática normal do mercado e não só desta empresa. A 

tática do consumidor não tem o seu próprio lugar, acontece no campo de visão do outro 

(CERTEAU, 2009), não existindo um lugar da grande recusa, ou a possibilidade de escapar 

das relações de poder (FOUCAULT, 1988). 

A estratégia de governo de compensar o cliente por dissabores ou falhas no serviço é 

uma estratégia de governo praticada por organizações comerciais visando a constituição do 

sujeito cliente, levando-o a consumir e aceitar o governo empresarial traduzido em práticas 

comerciais (BONIFIELD; COLE, 2008, DESMET; CREMER; DIJIK, 2010). Quando o 

cliente exige reconhecimentos de direitos envolvendo valores, por exemplo, esta exigência 

acontece em um espaço de governo já definido pela empresa, destacando Desmet, Cremer e 

Dijik (2010) que a compensação voluntária é mais efetiva na conquista da confiança do 

cliente. 

Os discursos de dignidade que efetivamente produzem efeitos na relação e sobre a 

empresa, levando-a a agir sobre o seu processo de operação, corrigindo falhas das quais já 
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tinha conhecimento, são os discursos que estão inseridos nas recusas a ser governado e levam 

ao rompimento da relação comercial. Este movimento final de preservação da dignidade 

produz resultados, quando extrapola aquilo que está previsto na curva de normalidade da 

gestão, quando supera os percentuais esperados de perda de clientes, os percentuais esperados 

de reclamações em órgãos de proteção do consumidor, os percentuais esperados de multas 

legais, os percentuais esperados nos custos da gestão, os percentuais esperados de citações 

negativas nas mídias sociais.  

Quando os efeitos dos discursos de dignidade fogem às curvas de normalidade 

traçadas pela empresa em sua gestão, levam a empresa a mudar, buscando preservar governo, 

sim, mas mudando em função daquilo que foge ao seu governo, mesmo que por um breve 

tempo: ampliando o número de atendentes, contratando novos entregadores, investindo em 

um sistema mais eficiente de comunicação, reformulando o site da empresa. 

Pode-se dizer que os discursos de dignidade somente são produtivos quando se 

expressam no rompimento da relação com a empresa. Ao contrário, o cliente que expressa 

discurso de dignidade em tentativas de governo, ao ter aprendido a jogar o jogo, com uma 

adaptação estratégica como propõe Roux (2007), estes discursos já estão eclipsados na gestão 

e nos efeitos que produzem são o reforço das próprias estratégias da empresa. Podemos dizer 

que são discursos de dignidade cujo efeito embora possa parecer ao cliente como produtivos, 

o governo resultante é ilusório. 

As contribuições teóricas da pesquisa inserem-se no âmbito dos estudos de dignidade e 

das resistências dos consumidores. Quanto aos estudos da dignidade, oferece uma 

possibilidade de discussão do tema, em uma perspectiva crítica foucaultiana, compreendendo 

a dignidade como não inerente ao indivíduo, como o é na perspectiva kantiana, e assim não 

pertencente a todos os indivíduos, mas construída nas múltiplas relações de poder nas quais 

todos estão envolvidos socialmente. Diferentemente de Habermas (2010b), na perspectiva 

foucaultiana, os discursos de dignidade, como recusas aos governos que são postos, não 

representam a possibilidade de emancipação, mas são expressos em recusas que acontecem a 

cada momento, em cada contexto e que se alteram de forma imbricada com o poder, não 

como uma polarização, mas como forças que se alteram de forma constante, sem atingir uma 

síntese, em contraste permanente (BRANCO, 2008). 

Quanto aos estudos de resistência do consumidor, ao trazer a discussão de dignidade à 

luz de uma abordagem foucaultiana permite compreender melhor as lutas que estão postas na 

relação consumidor-empresa, já destacadas por Marsden (2001), Kasabov (2004) e Roux 
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(2007). As resistências do consumidor também são melhores compreendidas à luz da 

governamentalidade, vendo-as naquilo que elas têm de difuso, mas sendo possível explicitar 

aquilo que existe de clareza, quanto ao que está sendo recusado: recusa a determinados tipos 

de gestão, recusa aos efeitos desta gestão sobre outros aspectos da vida, recusas a 

determinados fins (FOUCAULT, 1990, FONSECA, 2002). 

As contribuições do estudo não são somente teóricas, mas também práticas. Para os 

consumidores, como nos estudos de Foucault, é uma busca por explicitar as relações de poder 

nas quais estamos envoltos, sem querer esgotá-las, sem querer propor uma nova verdade a ser 

seguida, sem querer incitar à luta (FOUCAULT, 2006e). É um discurso sobre as relações de 

poder que constituem os sujeitos clientes e como os discursos de dignidade estão expressos, 

exigindo reconhecimentos de direitos que são socialmente construídos. 

E inteiramente verdade que me recuso - quando escrevo um livro - a tomar uma 

posição profética que consiste em dizer às pessoas: eis o que vocês devem fazer; ou 

então, isso é bom, isso não é bom. Eu lhes digo: eis como, grosso como, parece-

me que as coisas aconteceram, mas as descrevo de tal maneira que as vias de 

ataques possíveis sejam traçadas. Mas nisso, não forço nem coajo ninguém a 

atacar (FOUCAULT, 2006e, p. 279, grifo nosso). 

Para as empresas, é um novo olhar sobre as relações com os clientes, na perspectiva 

dos discursos de dignidade, chamando a atenção para a questão da dignidade nas relações de 

poder que elas mantêm com os clientes, pois os clientes em busca do resgate de sua dignidade 

podem afetar a empresa, deixando de serem clientes, além de outras táticas contra a empresa. 

As sociedades exigem das empresas uma nova postura na relação com os stakeholders, 

envolvendo confiança, transparência e responsabilidade social (JAHANSOOZI, 2006, 

FOSTER; JONKER, 2007), e no âmbito do estudo deste trabalho esta nova postura deve 

contemplar os discursos de dignidade, entendidos estes como reconhecimentos de direitos dos 

consumidores, direitos estes não só legais. 

As limitações do estudo situam-se na análise de resistências somente individuais, 

apesar de sabedores de resistências coletivas (FOUCAULT, 2008c, PEÑALOZA; PRICE, 

1993), bem como na ausência de entrevistas com os clientes da empresa, por razões legais e 

conforme acordado com os gestores do call center. As observações também ficaram restritas 

ao ambiente do call center, pelas mesmas razões  citadas, quando sabemos que os discursos 

são práticas sociais, não se limitando às falas dos envolvidos presentes nas gravações 

(ARRIBAS-AYLLON; WALKERDINE, 2008, PARKER, 1992). 
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Como limite, é um estudo em uma empresa de call center, no segmento de 

alimentação, atendendo clientes de média e alta renda. 

Sugerem-se novas pesquisas sobre as relações de poder entre empresas e 

consumidores, na perspectiva dos discursos de dignidade, em outros segmentos, não somente 

no nível individual. 

Além disto, como a pesquisa contemplou clientes com poder aquisitivo diferenciado, 

são sugeridas novas pesquisas com consumidores de baixa renda. 
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