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Introdução à edição brasileira

Como o leitor irá notar, este livro foi composto a partir de uma coletânea de arti-
gos escritos entre os anos 1970 e 1990, para os quais elaborei uma introdução 
e uma ligação entre eles. esses estudos demarcam parte do meu percurso inte-

lectual nesse período e abordam, cada qual sob uma perspectiva um pouco diferente, 
mas com uma preocupação de coerência, os problemas e processos organizacionais 
que me pareceram cruciais: aqueles, essenciais, do poder e do desejo e, igualmen-
te, aqueles das estruturas, do imaginário, da ética e dos mecanismos de recalque e 
repressão típicos das organizações (principalmente das empresas) contemporâneas. 
gostaria, igualmente, de mostrar que esses problemas podem ser tratados, de forma 
válida, se adotarmos uma óptica e uma prática psicossociológica.

se abordei diretamente as questões da empresa moderna e hipermoderna e, por 
outro lado, pouco analisei aquelas de outras organizações, isso se deve a uma razão 
principal: o fato de que a empresa, que era inicialmente uma simples organização 
produtora de bens e serviços, tornou-se progressivamente, aos olhos dos dominan-
tes, a instituição princeps da vida social, na medida em que outras organizações (por 
exemplo: culturais ou de relevância na área sanitária ou social) colocaram-se cada vez 
mais claramente a copiá-la e a adaptar seus modos de estruturação, suas normas, sua 
ideologia e, por vezes, sua ética.

não poderia ser de outra forma num mundo em que o capitalismo triunfou, ao 
menos por enquanto. o capitalismo só tem um objetivo: o lucro. dizia-se, antigamen-
te, que ele era o mundo privilegiado da criação de riquezas para as nações (conforme 
A riqueza das nações, de adam smith) assim como para os indiví duos. atualmente, o 
capitalismo tem pouca semelhança com o antigo capitalismo industrial. ele tornou-
se, essencialmente, um capitalismo financeiro. Como consequência, a única medida 
de seu sucesso é o dinheiro, “a medida de todas as coisas”, como bem observou g. 
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simmel. em suma: o lucro que era um dos elementos do capitalismo industrial tor-
nou-se o elemento e o regulador central, senão único, da vida social. a “cultura” do 
lucro passou assim a espalhar-se das empresas às outras organizações.

as organizações culturais, sociais, sanitárias devem ser, agora, imperativamente 
rentáveis, gerar lucro; ser o motor do crescimento econômico. do mesmo modo, e 
até mesmo se elas não o quiserem conscientemente, são obrigadas a tomar a em-
presa como modelo. um exemplo: andré malraux finalizava, antes da 2ª guerra mun-
dial, seu breve ensaio sobre a “Psicologia do cinema” com essas palavras: “o cinema 
é também uma indústria”. no momento atual, estas linhas fazem sonhar. realmente, 
o cinema é cada vez menos um elemento da cultura e mais uma máquina de fazer 
dinheiro. só se assiste aos “blockbusters” americanos bem-sucedidos. eis a razão pela 
qual me centralizei na empresa; ela se tornou o modelo a imitar de todas as outras 
organizações. é o que dizem e repetem todos os manuais de gestão moderna.

este livro tem um objetivo totalmente diferente. Procura mostrar e demonstrar 
que a empresa, no lugar de ser uma organização asséptica e racional e que deve ser 
imitada, é como as outras organizações: um lugar privilegiado dos jogos de poder e 
de desejo.

vamos então iniciar logo com essa questão, a qual será desenvolvida ao longo 
desta obra.

afirmo, então, essa ideia iconoclasta para os teóricos de gestão. as empresas 
dedicam-se a um jogo perigoso: o do poder e do desejo. Jogo no qual os indivíduos 
arriscam-se a se queimar, pois ele não salva ninguém e dura tanto tempo quanto 
a existência da empresa. Jogo ainda mais viciante que todos dizem evitá-lo, pois o 
objetivo da empresa é formalmente outro, e o poder e o desejo não deveriam ser 
mais que instrumentos secundários, se eles existem, estão a serviço da realização dos 
objetivos enunciados. de fato, a empresa se apresenta como o lugar de expressão 
do “mundo real” (se alguns nela não creem, eles são considerados como “doces so-
nhadores” ou pior, como homens perigosos). ela produz os bens ou os serviços, ela 
distribui o dinheiro aos acionistas e aos empregados. nela deve reinar o espírito de 
seriedade e a racionalidade. 

os homens são agrupados unicamente para trabalhar num sistema de status e 
papéis forçados. eles não são encarregados de manter o convívio ou a rivalidade. eles 
não têm que fazer triunfar os valores, expressar paixões, banhar-se no “rio confuso da 
vida” (g. simmel). igualmente, os manuais de organização das empresas referem-se 
somente à divisão do trabalho, à estrutura das atividades, aos problemas de coorde-
nação ou de segurança.

Que aparência enganosa! não que a empresa não seja o lugar da produção, não 
seja submetida à rentabilidade, não esteja em competição econômica com outras. 
o deus venerado é, assim, o dinheiro, em termos de lucros, salários ou custos. mas 
debaixo dessa aparência, tentou se higienizar das fantasias, dos desejos insatisfeitos, 
das paixões loucas, dos truques sujos, dos sentimentos de culpa, da vergonha ou, 
ainda, das capacidades visionárias ou das condutas anormais.

max weber insistiu bastante na ideia de que a inovação ou a renovação sejam es-
sencialmente devidas a personalidades excepcionais que não se comportam sempre 
racionalmente. freud avançou na mesma ideia. Também, é muito comum aceitar-se 
pensar que os grandes chefes de empresas têm paixões que lhes permitem tomar de-
cisões arriscadas ou que os trabalhadores podem ser animados por paixões coletivas. 
mas o que é isso? a paixão só interviria em momentos excepcionais e atravessaria 
apenas um número limitado de indivíduos. weber e freud teriam assim razão em 
alguns pontos menores e os teóricos clássicos da racionalidade das organizações te-
riam razão em pontos principais.

Contudo, a análise profunda das organizações obriga-nos a modificar nossas 
perspectivas. Quando, no tempo, a empresa não parecia mais que um sistema ope-
racional, o olhar antigo poderia ainda se estabelecer. mas, no momento em que os 
psicossociólogos a apreenderam como um sistema social, isto é, um sistema no qual 
o comando, o consenso, a coordenação eram reais problemas a se resolver, no dia a 
dia, onde as relações de força, os interesses, as paixões contraditórias tinham algo a 
dizer, não era mais possível esvaziar o domínio socioafetivo. e, atualmente, em que as 
empresas foram analisadas como sistemas culturais, simbólicos e imaginários, como 
o mostrei particularmente em meu trabalho “a organização em análise”, essa dúvida 
não é mais permitida. não somente a afetividade irriga as empresas, mas ainda o in-
consciente individual, grupal e organizacional ali fala ruidosamente.

se todos, no momento atual, não concordam com a ideia de que os processos 
inconscientes possuem papel essencial, isso não impede que ninguém duvide que 
a empresa, como qualquer outra organização, seja um lugar de processos identifi-
catórios, seja um campo em que as pulsões exprimem-se, mesmo a baixa voz, no 
qual as projeções são invasivas. Poderia ser de outra forma? o imaginário estrutura as 
sociedades humanas, nos ensinam os historiadores de todos os quadrantes, o simbó-
lico coloca-nos em relações mediatizadas e forja nossa identidade, lembram-nos os 
psicanalistas e os sociólogos. o cultural nos fornece os valores que orientam nossas 
condutas, ensinam-nos os etnólogos. o imaginário, o simbólico e o cultural pontu-
am a vida de todos os grupos, as organizações e as instituições. do mesmo modo, a 
empresa moderna tornou-se um dos espaços privilegiados dos jogos de poder e de 
desejo. até mesmo os sociólogos clássicos colocam-se a caracterizar a empresa pelas 
relações de poder e pelas estratégias. eles perceberam que o modo antigo de conce-
ber a empresa era o de reduzi-la a uma máquina. e as máquinas não conhecem nem 
os sentimentos morais, nem as grandes paixões.

assim, essa visão ocultou o fato de que a empresa é uma realidade viva na qual 
os sujeitos vivenciam seu desejo de afiliação, querem realizar o máximo de projetos 
que têm no coração, atrelam-se ao seu trabalho, que alguns vivem, infelizmente para 
eles, de modo muito exclusivo. dito de outro modo, na empresa joga-se a identidade 
como o gozo de cada um.

não obstante, os sociólogos clássicos não levaram suas análises até o fim. o que 
eles puderam descobrir amedrontou-os. os sentimentos não fazem mais que dar 
um elemento suplementar à conduta racional; eles podem, frequentemente, ocupar 
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todo o espaço, exprimir-se tão fortemente que a racionalidade passa para o segundo 
plano. os sociólogos de quem eu falo deixaram de lado um elemento que me parece 
essencial (depois de quarenta anos de consultorias e de intervenções em empresas 
de todos os tamanhos e situadas em diversos países): o amor e a violência regulam 
toda vida organizada (e que freud, constantemente, lembrou e analisou) e não se 
preocupam com lógicas de ação.

desse modo, se realmente quisermos compreender as organizações, é neces-
sário admitir que a empresa está no cruzamento dos projetos conscientes, dos fan-
tasmas e dos desejos mais variados; que a cena da vida voluntária e o mais racional1 
possível se refere a uma parte da “verdade” do funcionamento da empresa e que a 
exploração daquilo que freud nomeou tão justamente como “a outra cena”, carac-
terizada pela potência do inconsciente (e da qual lewis Caroll havia tido o pressenti-
mento no processo de explorar o que há “do outro lado do espelho”), diz-nos sobre 
uma outra esfera. mais ainda: que as duas cenas, se elas estão, talvez, clivadas, estão 
mais frequentemente em interdependência e em complementariedade. os interes-
ses alimentam as paixões e as paixões alimentam os interesses. as estruturas de or-
ganização exprimem o modo como a autoridade é distribuída; mas elas também ex-
pressam os mecanismos de defesa contra a angústia e os desejos de poder. somente 
a angústia é da ordem do indizível (salvo quando ela se expressa num “burn-out”, no 
desespero ou no suicídio) e o poder avança mascarado tomando a face da autoridade 
justa e benevolente. no entanto (e os exemplos estão diante de nossos olhos, diaria-
mente), quanto maior e mais recalcada é a angústia, as estruturas de poder serão mais 
rígidas e repressoras; o inverso também é verdadeiro.

afinal de contas, viver num conjunto que pretende parecer uma “comunidade”, 
isto é, um grupo supostamente empenhado na mesma direção (enquanto contradi-
ções e conflitos são moeda corrente) é perigoso para todos. os homens ali arriscam 
o amor-próprio, sua própria identidade, seu desejo de criação; em suma: sua vida. 
Certamente, não é uma questão de “superdramatizar”, mas simplesmente de não se 
embalar de ilusões e fazer compreender que há um componente trágico na vida das 
empresas. não seria mais necessário, diante desse quadro, cair na direção inversa dos 
primeiros psicossociólogos americanos (retomado em coro, atualmente, pelos par-
tidários da nova gestão que falam somente das relações ganhadores-ganhadores). 
estes últimos (e os teóricos atuais da nova gestão sempre se inclinaram a ligar os pro-
blemas) identificaram com muita facilidade a felicidade dos indivíduos e a felicidade 
da empresa, pois não percebiam qualquer relação contraditória entre a realização 
individual e a realização coletiva.

nossa geração de psicossociólogos (sobretudo franceses, ingleses, canadenses, 
italianos, brasileiros, argentinos) é, hoje em dia, menos ingênua e otimista. ela leu 

1 Pois de qualquer maneira, a racionalidade nunca se expressa em toda sua amplitude, ela é – como 
demonstrou o Prêmio nobel em economia Herbert simon (sociólogo, economista e matemático) – 
sempre limitada, pois ninguém dispõe de todas as informações possíveis e ninguém é capaz de elaborar 
uma lista exaustiva das possíveis decisões.

freud e marx. ela é sensível aos conflitos e às contradições. isso não lhe impede de 
constatar que as empresas mais dinâmicas às vezes permitem aos seus membros par-
ticipar de um trabalho digno e sabem, igualmente, dar-lhes alguns “benefícios” dos 
quais eles podem satisfazer-se. ninguém vive em uma empresa odiando constante-
mente seu trabalho, ninguém se sente alienado, permanentemente. não é necessário 
terminar numa posição maniqueísta entre o desejo individual e exigência da organi-
zação.

se os jogos existem, tão perigosos que sejam à existência dos indivíduos, o sen-
tido que eles podem dar às suas ações, a ameaça que provocam à sua vida interna, à 
sua psique (pois há inúmeras “mortes psíquicas” em empresas) é porque cada um dos 
protagonistas pensa poder ganhar alguma coisa, dispõe de uma parte, mesmo frágil 
de poder, pode realizar certos desejos, não se sente definitivamente sufocado pelas 
falsas éticas do negócio. nada é definitivamente fixado. Toda empresa, toda organi-
zação oscila entre um fechamento sobre si mesmo e uma abertura ao mundo.

se não fosse o caso, se o mundo das empresas fosse um mundo totalmente fe-
chado, um verdadeiro “gueto”, uma espécie de prisão, ninguém poderia mais respirar 
e as empresas acabariam por definhar e desaparecer. algumas se mostram sempre 
terrivelmente rígidas e compactas, incapazes de identificar os verdadeiros problemas 
e de tratá-los, que não é o caso da maioria delas, nas quais eclode sempre um desejo 
de mudança e de melhoria.

se organizações fossem imutáveis, a psicossociologia que pratico há cinquenta 
anos, em contato com diversos outros psicossociólogos, não teria podido nascer e 
permanecer.

mas a psicossociologia para realizar sua tarefa, que é a de restabelecer a vida, a 
esperança, a respiração, e favorecer em cada um a vontade de inovação e a invenção 
contínua de si mesmo, deve ser particularmente exigente e não se deixar comprome-
ter nem com os poderosos nem com os dominados. não obstante, não se deve ter ilu-
sões. as organizações, quaisquer que sejam, mesmo as mais disponíveis a se analisar, 
a refletir, podem sempre dar marcha a ré e se fechar. desse modo, o trabalho nunca 
termina. o psicossociólogo deve estar continuamente em movimento. é a dificuldade 
de seu trabalho, mas é também seu imenso interesse. ele deve ser modesto, contudo, 
não pode ser econômico em seus esforços. Como sisyphus, “ele se faz com músculos” 
(P. valéry). dar duro nunca fez mal a ninguém.



a empresa é uma organização que elabora e fixa objetivos, deseja que os resul-
tados obtidos estejam em conformidade com as antecipações e espera secre-
tamente que os “frutos ultrapassarão a promessa das flores”. entretanto, todos 

seus membros, e seus dirigentes em particular, sabem perfeitamente, mesmo se disso 
não têm uma consciência completa, que a empresa é uma “unidade” frágil, cuja co-
erência não é evidente: assim, ela tenta exercer um controle o mais seguro possível 
sobre seu mundo interno, a fim de lutar contra as angústias que a atravessam e con-
seguir realizar os objetivos definidos. nessa perspectiva, ela constrói uma estrutura 
de funcionamento que é sempre, naturalmente, uma estrutura de poder que privile-
gia algumas condutas coletivas, alguns fantasmas, algumas pulsões, com a finalidade 
de conseguir a obediência às ordens bem como o conformismo. ela também quer, 
desta forma, assegurar-se sobre a possibilidade de se apresentar a si mesma e aos 
outros como um “todo” dinâmico e sem falhas. diferentes tipos de estruturas podem 
ser escolhidos para tal efeito. eles não têm as mesmas significações, nem as mesmas 
consequências sobre os sujeitos. mas, cada um à sua maneira, eles são animados pela 
mesma tentação: fazer com que os indivíduos se tornem essencialmente os represen-
tantes da organização e se devotem à sua grandeza, ligando-se à sua tarefa. esse so-
nho de domínio do pensamento, do psiquismo, dos corpos dos indivíduos traslada-se 
para a realidade, ou existem linhas de fuga? o capítulo que se segue tenta responder 
a esta questão.

Toda empresa, como organização, ou seja, como sistema de papéis e de funções 
que visam à coerência e orientado para uma produção de bens e de serviços e como 
instituição – quer dizer, como conjunto educativo que tem como função assegurar 
certo modo de equilíbrio social –, tem como finalidade instaurar um tipo de estruturas 
que favorecem um estado de regulação interna e externa por ela considerada como o 
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