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Resumo: 

 
Este trabalho pretende discutir a proposta de um modelo de análise em ciências da 

comunicação que leve em conta a dimensão passional dos discursos institucionais, de 

maneira que estabeleça um diálogo entre o campo das ciências e o campo da Filosofia. 

Este estudo tem como objeto as marcas passionais concretizadas no e pelo discurso. A 

proposta indica também um diálogo entre as paixões e a ética, de acordo com questões 

presentes nos estudos clássicos. O objetivo é privilegiar o estudo da componente 

sensível dos discursos de organizações e instituições, mas respeitando os princípios 

teóricos e científicos que os trabalhos acadêmicos exigem.  

 

Introdução: 

 

O objetivo desta comunicação científica neste encontro está ligado à pesquisa científica 

em Ciências Humanas. O saber científico nas Humanidades é herdeiro da dúvida, do 

cogitum cartesiano. Há sempre a necessidade de encontrar outras saídas e outras 

questões para manter a ciência e o espírito científico acesos. O domínio passional dos 

discursos, assim como a observação do componente sensível nas manifestações sociais, 

foi durante muito tempo deixado de lado nas análises. No entanto, houve um ponto nos 

estudos em que não era mais possível isolar e não levar em conta o domínio dos estados 

de alma. A partir daí, tentativas, algumas sérias e consistentes, outras superficiais e 

inexpressivas do ponto de vista científico, foram se sucedendo até chegar a alguns 

modelos da Sociologia e da Antropologia que começaram a tratar o tema de forma mais 

madura.  

 

Nosso caminho é investigar, de acordo com o método científico de trabalho, de que 

forma o universo de discurso da Comunicação Social constrói a dimensão passional dos 

discursos e quais são os efeitos de sentido produzidos por esse tipo de construção nos 

mecanismo cotidianos da comunicação social. Esta perspectiva de análise também 

colabora para consolidar o diálogo entre as diversas áreas da Comunicação – 

Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas e outras – a fim de que se 

construa a base para um debate sobre a comunicação social de forma abrangente, mas 

sem perder de vista a diversidade de gêneros e fenômenos da comunicação. Isto nos 

leva à discussão de conceitos diversos sem perder a unidade do objeto comunicação. 

Inúmeros temas, inúmeros conceitos podem ser debatidos sem que se deixe de lado que 

estamos em Comunicação Social, portanto prevendo possibilidades de aplicativos que 

caracterizam o campo das Ciências Sociais Aplicadas. 

Conceitos como, por exemplo, o conceito de comunicação integrada e outros que 

sustentam várias análises no campo da comunicação social podem ser debatidos levando 

em conta uma visão mais ampla e dinâmica.   
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Nosso propósito nesta comunicação científica em um Congresso de pesquisadores em 

ciências sociais aplicadas é chamar a atenção para a oportuna contribuição que os 

estudos sobre paixões e apaixonados, sobre as modulações sensíveis dos discursos 

podem trazer ao campo da Comunicação Social. 

 

Há uma vasta área a ser explorada pelos trabalhos de Comunicação Social que leve em 

conta a dimensão passional dos discursos, seja na comunicação dos discursos 

institucionais dentro dos limites das organizações e seus públicos, seja em um sentido 

mais amplo, abarcando os meios de comunicação de massa e recaindo sobre a chamada 

comunicação integrada nas organizações.  

 

Nossa pesquisa aqui apresentada trata exatamente desta busca por outros modelos em 

Ciências Humanas que possam ser compatíveis com a análise passional dos fenômenos 

sociais.  

 

A concepção que nos leva a admitir que as interações sociais constituam a expressão 

textual dos discursos produzidos no cotidiano das organizações nos faz acreditar em 

uma construção social do sentido. A rede de significações culturais está presente no 

cotidiano corporativo, nos ritos e na racionalidade mítica que percorre a cultura 

organizacional. 

 

A língua, neste quadro antropológico, é um fato social, há muito já se sabe, e junto a 

outros fatos sociais compõem um cenário particular no mundo do trabalho deste início 

de terceiro milênio.  

 

As relações de produção configuram a sociedade do terceiro milênio, voltada para o 

mercado e organizada em torno das corporações. Trata-se de um fato que exige uma 

reflexão crítica que não prescinda da componente sensível nas análises. Assim, 

elegemos como objeto de estudo a dimensão passional dos discursos em Comunicação 

Social. Nossa perspectiva de análise tem origem nos estudos clássicos, especialmente na 

Ética de Aristóteles, quando o filósofo associa o conceito de paixão ao de ação – “tudo 

o que se faz ou sucede de novo é chamado de paixão com relação ao sujeito a quem o 

sucede, e uma ação a quem faz suceder.” (Aristóteles, apud Lallande, 1953, 949).  

 

Esta breve citação do pensamento aristotélico já é capaz de nos indicar dois pontos 

importantes: primeiro, o filósofo estabelece uma relação entre a dimensão passional e a 

Gramática - naquele momento clássico ainda parte da Filosofia e da Lógica – e toma as 

paixões como do domínio de ser e a ação como domínio do fazer.  O segundo ponto a 

ser destacado, aparece como uma conseqüência do primeiro. As inter-relações entre o 

domínio da ação – do fazer - e o domínio do ser são também exploradas como 

movimentos de atos e paixões responsáveis por um jogo de valores que provoca o 

vínculo entre a dimensão passional e a dimensão ética.  

 

É exatamente este ângulo de abordagem que nos interessa no tratamento do tema da 

comunicação e das paixões. Entendê-las além da construção do amor romântico, mas 

como estados de alma que conduzem as ações. Ciúme, inveja, raiva, ira, espera, 

compaixão, medo e vergonha são alguns desses estados que conduzem nossas 

interações sociais do ponto de vista ético e moral. O espaço das organizações está entre 

os que possibilitam as análises da dimensão passional levando em conta as paixões 

coletivas. 
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As Ciências Humanas e o Incômodo Olhar Sensível: 

 
A preocupação com a dimensão sensível dos discursos institucionais surge porque há 

mais ou menos duas décadas a produção científica em Ciências Humanas tem dedicado 

boa parte de suas publicações sobre instituições e organizações a trabalhos que deixam 

muito a desejar na questão relativa ao rigor científico. São trabalhos que ora lançam 

mão de uma perspectiva comportamentalista, cada vez mais mecanicista e desprovida de 

qualquer subjetividade, ora, no extremo oposto, de trabalhos que mais parecem um 

oráculo de religião oriental. Não se encontra um trabalho com um mínimo de critérios 

pertinentes ao método científico de trabalho que tenha entre as preocupações principais 

as paixões e os apaixonados. Assim, estamos buscando um caminho metodológico que 

não abra mão do caráter científico e, ao mesmo tempo, não despreze as modulações 

passionais dos discursos. 

 

Partindo da origem clássica, nosso diálogo teórico com outras disciplinas, como a 

Psicologia, por exemplo, será no contexto do debate interdisciplinar – da mesma forma 

que o debate com a Sociologia, a Antropologia e outras - porque se pretende aqui muito 

mais uma discussão entre questões pertinentes às Ciências Humanas e à Filosofia, do 

que estabelecer um diálogo específico. Entretanto, nossa reflexão crítica é, em grande 

parte, sustentada pelos modelos da análise do discurso. A Semiótica Discursiva, como 

disciplina pertencente à Lingüística, está inserida no campo das Ciências Humanas que 

irão compor os alicerces teóricos das Ciências Sociais Aplicadas, tal qual está situada a 

Comunicação Social.  

 

Nossa perspectiva é esclarecida por Denis Bertrand, de forma a apontar a trajetória 

percorrida pela teoria das paixões desde os estudos clássicos até as análises 

contemporâneas realizadas pelas Ciências da Linguagem. 

 
A semiótica das paixões se origina diretamente das hipóteses teóricas e dos 

procedimentos metodológicos da semiótica geral. Assim, o estudo das dimensões 

pragmática e cognitiva dos discursos deixava na sombra, como um vazio a 

preencher, a dimensão dos sentimentos, das emoções e das paixões que ocupam, no 

entanto, um lugar essencial nos discursos, sejam eles literários ou não. A introdução 

dessa dimensão patêmica se fez progressivamente e prudentemente, situação em 

que o engajamento da subjetividade nas paixões convida espontaneamente a análise 

a acompanhar a psicologia e a sair assim de seu campo de pertinência. Ora, trata-se 

na verdade aqui de construir uma semântica da dimensão passional dos discursos, 

isto é, considerar a paixão não naquilo em que ela afeta o ser efetivo dos sujeitos 

„reais, mas enquanto efeito de sentido inscrito e codificado na linguagem. 

(Bertrand, 2003, 357-8) 

 

Esta última frase de Bertrand designa de forma apropriada a perspectiva de análise que 

estamos propondo: uma análise que parte da materialidade lingüística do texto e alcance 

as relações históricas constituídas por meio da intertextualidade. A proposta 

metodológica que estamos aqui discutindo obriga-nos a levar em conta a componente 

passional da linguagem. Os discursos institucionais trazem como característica 

intrínseca uma propriedade discursiva, da linguagem, a propriedade de comportar as 

representações simbólicas encarregadas de estruturar e conduzir a vida social. Dessa 

forma, há um outro modo de conceber as paixões, pois elas deixam de ser concretizadas 

diretamente nos indivíduos e passam a ser mediatizadas por meio da linguagem. 
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A concretização patêmica só acontece na e por meio da linguagem. São as marcas 

enunciativas deixadas no discurso que concretizam as paixões no vivido. Assim, nossa 

preocupação engloba os discursos sociais verbais e não-vebais. Os discursos não verbais 

lançam mão de uma (ou várias) substância de expressão textual. Há, então, na cultura, 

uma variedade de linguagens. Cada sociedade produz seu repertório de linguagens de 

acordo com as determinantes culturais que lhe são pertinentes. Existem linguagens 

como a linguagem gestual, corporal, cromática e musical, e tantas outras codificadas 

pela cultura. Todas essas linguagens compõem um mosaico de vozes que constituem os 

discursos institucionais. Todas elas são vozes determinantes na construção social do 

sentido. Há discursos não-verbais no universo de discurso corporativo que são decisivos 

na constituição da cultura organizacional. Temos, por exemplo, os ritos. Os ritos 

constituem um dos objetos que mais estão presentes nas pesquisas sobre comunicação 

social e indicam também a concretização de valores e princípios corporativos.  

 

O universo das Comunicações Sociais toma vida nas e pelas palavras, pelos textos, 

pelos discursos. A rede discursiva tecida pelos processos comunicacionais 

contemporâneos faz da linguagem e, portanto, da comunicação, o modo de presença dos 

valores que regem a sociedade. É precisamente neste sentido que a análise discursiva 

das paixões torna-se oportuna para investigar a materialização textual dos efeitos 

passionais da linguagem e as conseqüências desse exercício passional nas interações 

cotidianas no mundo do trabalho. O estudo da dimensão passional dos discursos é uma 

das chaves de compreensão da construção das significações sociais. 

 

Este exercício, que aqui propomos, de caráter interdisciplinar, é pautado pelo diálogo 

entre Ciências Humanas e Filosofia, respeitando as características fundadoras de cada 

modo de investigar e conhecer o mundo e a si próprio.  O diálogo entre Filosofia e 

Ciência é decisivo para a formação do olhar científico e investigador do pesquisador 

porque proporcionará a vivência do confronto entre os limites desses dois campos do 

saber, numa sociedade em que a relação entre o passional e ético se torna cada da vez 

mais próximas. 

 

A análise da dimensão passional dos discursos institucionais envolve os meios de 

comunicação de massa com seus vários gêneros discursivos. Isto abrange as várias áreas 

da Comunicação: Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema, Rádio e TV, 

Editoração e Relações Públicas, cada uma dela elaborando reflexões e considerações 

que acabam convergindo para uma discussão sobre paixões e comunicação. Dessa 

maneira, aparecem as questões sobre paixões coletivas, sobre gêneros em comunicação 

e outras tanta de igual importância. 

 

Neste contexto, o estudo dos discursos institucionais não pode deixar de lado a imagem 

e os relacionamentos dessas empresas, visando à compreensão de quais são os efeitos de 

sentido passionais presentes nesses discursos e de que forma eles interferem nos 

relacionamentos com a sociedade. Poderemos, então, tentar convergirmos para uma 

análise da comunicação integrada, fruto de uma visão global, tentando compreender se 

há uma unidade na organização do diálogo entre os atos e a dimensão passional. 

Indagaremos de que forma a propaganda, a notícia e o discurso organizacional tecem as 

tramas das paixões no mundo mercantil. 

 

Paixões, Ética e Valores:  
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A pesquisa em Ciências Humanas e Sociais tem sido marcada, a partir da década de 

oitenta, por uma perspectiva instrumental orientada pelo que Chanlat chama de “culto à 

empresa” (2000, p. 16). Essa perspectiva começa a mudar e o papel das Ciências 

Humanas é decisivo nesse processo. Começa-se a debater a questão da informação e do 

conhecimento, da responsabilidade social, da cidadania e de tantos outros temas 

intrínsecos à sociedade de mercado. 

 

A questão da ética e da cidadania é, certamente, um dos pontos cruciais dessa discussão. 

As interações sociais e as atitudes cidadãs são aspectos integrantes do discurso da 

Comunicação Social. Este é o ponto que merece nossa pesquisa. Entretanto, abordando-

o por um outro caminho, pela trajetória construída nas íntimas relações entre as ações e 

as paixões. Não se trata do sujeito instrumental, do sujeito do verbo fazer, mas do 

sujeito patêmico, impregnado de estados de alma que determinam muitas vezes a rota de 

seus atos, desestabilizando os valores em que acredita e, conseqüentemente, alterando a 

conduta ética e cidadã. 

 

A relevância do debate sobre a componente passional dos discursos é destacada por 

Greimas e Fontanille (1993, 89-90) quando os autores analisam as relações 

estabelecidas entre a Teoria das Paixões e a Teoria do Valor: 

 
Observa-se, por exemplo, que a teoria das paixões, por ocasião da revolução 

individualista do século XVII, é substituída pela teoria do valor e pela dinâmica 

do interesse (...) a economia política assume o lugar das teorias das paixões que 

perecem, e a teoria das necessidades suplanta a dos desejos; isso se traduz, em 

particular, por uma mudança da modalização dos objetos de valor: de desejáveis 

que eram, tornam-se necessários ou indispensáveis. 

 

Esta citação mostra o caráter instigante e abrangente das relações intrínsecas entre o ato, 

as paixões, os valores e a ética. Perspectiva esta que pode gerar um debate que se 

associe às propostas de pesquisa já consolidadas no campo da Comunicação Social. O 

desenvolvimento do mundo mercantil até a pós-modernidade traça um percurso que 

passa pela formação do indivíduo e constituição do eu de forma que as paixões, herança 

do mundo clássico, e os desejos sofrem uma mudança em função do mundo do mercado 

e do capital e passam a existir não mais como desejos e paixões, mas como 

necessidades e valores regulamentados pela dinâmica das trocas 

 

Este trabalho pertence ao campo das Ciências Sociais Aplicadas e situa-se nas Ciências 

da Comunicação. Os autores pesquisados abarcam o campo da Teoria da Comunicação, 

uma disciplina que, por sua gênese de Ciências Sociais Aplicadas, já traz em si o olhar 

interdisciplinar. Isto indica a presença de nomes da Antropologia, da Sociologia, das 

Ciências da Linguagem e outros campos de compõem o discurso das comunicações 

sociais.  

 

No campo das Ciências da Linguagem, desde Ferdinand Saussure, no começo do século 

passado, o caráter da linguagem como comunicação está enraizado nos estudos 

lingüísticos. Estudar o discurso é compreender os mecanismos de concretização, por 

meio de linguagens verbais e não verbais, das interações intersubjetivas.  

 

A análise do discurso herdeira do modelo saussuriano, durante algum tempo, estava 

preocupada com as modalidades fazer. Trata-se de uma análise da ação, as 
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transformações narrativas conduziam os estudos. No entanto, a partir do final dos anos 

oitenta, a gramática do ser foi sendo desenvolvida e os estudos passionais começam a 

avançar. 
 

A análise discursiva propõe o conceito de discurso com o ponto de articulação da 

materialidade lingüística com as estruturas históricas, ou seja, como o ponto de encontro 

do homem em sua vida cotidiana e a concretização, por meio da materialidade 

lingüística, do vivido, de seu modo de presença no mundo. Nesta pesquisa, o discurso 

só pode ser compreendido se for levado em conta o contexto histórico, abarcando a 

dimensão das relações sociais, políticas, econômicas e culturais. É neste aspecto que a 

contribuição de Mikhail Bakhtin torna-se essencial à nossa pesquisa. Análise da 

intertextualidade, da polifonia, do dialogismo e outros conceitos bakhtinianos auxiliam 

a compreender a rede de vozes do discurso e a trama de valores que se configura por 

meio dessa rede de vozes. As questões inerentes ao dialogismo incorporam-se de forma 

significativa na análise dos discursos organizacionais na vida cotidiana do mundo 

mercantil, oferecendo oportunidade de pesquisa científica do diálogo estabelecido pelas 

organizações com seus diferentes públicos.   

 

Mikhail Bakhtin nos oferece uma contribuição decisiva para a análise do discurso 

quando propõe o conceito de dialogismo e polifonia. Cabe lembrar aqui que o conceito 

de dialogismo proposto pelo autor russo e mais tarde incorporado definitivamente à 

lingüística por meio da análise do discurso francesa refere-se à rede de vozes que 

sustenta o discurso, ao comprometimento histórico de todos os discursos, e as relações 

de sentido só podem ser constituídas se levarmos em conta os outros discursos que 

ecoam em quaisquer discursos. Isto faz com que os diversos discursos possam ser 

caracterizados como uma heterogeneidade mostrada ou por uma heterogeneidade 

constitutiva. No primeiro caso temos os discursos abertamente polifônicos como, por 

exemplo, os textos que mostram debates entre vários personagens; no segundo caso, 

temos as narrativas psicológicas do eu dos grandes romances. Sendo assim, o mais 

solitário dos monólogos pode se constituir no mais dialógico dos textos, apresentando 

inclusive uma heterogeneidade mostrada capaz de ecoar a voz de uma infinidade de 

discursos; e podemos presenciar também um movimento inverso, quando temos um 

diálogo que apresenta uma polêmica aberta de tanta intensidade que superficialmente 

temos apenas duas vozes solitárias camuflando toda a heterogeneidade constitutiva que 

certamente o discurso comporta. O dialogismo é um conceito que vai muito além do 

diálogo e esse parece o problema de várias pesquisas em Ciências Humanas que deixam 

de situar não apenas a dimensão sócio-histórica dos discursos, mas todo o peso 

passional às vezes presente nas entrelinhas das relações dialógica e intertextuais.  

 

A abordagem histórica e a ideologia, também pertinentes aos desdobramentos da análise 

discursiva, nos proporcionam uma abertura para que os dados obtidos possam servir de 

base para outras análises, contemplando olhares que enriquecerão as pesquisas. Autores 

cujo enfoque tem em vista a comunicação como processo histórico serão, na medida em 

que as pesquisa foram sendo desenvolvidas, incorporados às análises. Modelos em 

comunicação como os da Teoria dos Estudos Culturais, além de trabalhos sobre 

Comunicação Organizacional, Publicidade e Propaganda, e Relações Públicas 

proporcionarão uma conversa construtiva na elaboração do modelo de análise. Sempre 

respeitando os preceitos epistemológicos de cada modelo para não comprometer o 

caráter científico do trabalho. É possível destacar autores como Michael Foucault; 

dando conta das relações de poder; Clifford Geertz e Jean-François Chanlat, 
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contribuindo nas análises sobre cultura; e tantos outros que podem auxiliar construindo 

as interfaces da comunicação. 
 

Nossa proposta não é deixar de lado uma abordagem histórica e ideológica para 

privilegiar a dimensão sensível dos discursos. Ao contrário, assumimos aqui um olhar já 

consagrado tanto em Ciências Humanas quanto na Filosofia no qual a compreensão do 

mundo exterior passa, obrigatoriamente, pelo caminho do sensível ao inteligível. Só 

podemos compreender racionalmente qualquer fenômeno do mundo exterior se houver, 

em primeiro lugar, a percepção sensível, para depois, então, a compreensão inteligível. 

É neste caminho que as paixões, como estados de alma inscritos nos discursos, 

impregnam a linguagem estabelecendo um jogo entre o ser e o fazer que resulte num 

diálogo entre a dimensão passional e a dimensão ética. 

 

Neste quadro teórico-metodológico, estamos comprometidos com o caráter 

interdisciplinar da pesquisa. O desafio interdisciplinar é respeitar a coerência da linha 

traçada por pressupostos epistemológicos e, ao mesmo tempo, dialogar, estabelecer uma 

conversa entre diversos autores de modo a alcançar a complexidade do objeto, sem 

descaracterizá-lo no que se refere ao aspecto multidimensional. Todo esse caráter 

indisciplinar trará conseqüências na metodologia de trabalho e nas formas de construção 

do saber científico. 

 

A proposta é deixar a relação pesquisador-objeto percorrer uma trajetória, na qual o 

objeto se constitua por meio de um processo dinâmico. É necessário frisar que o modelo 

teórico tem como função a base epistemológica para a reflexão crítica, para o 

questionamento fundamentado de modelo e as aplicações – nem sempre condizentes 

com os modelos em que foram baseadas. A teoria, como base epistemológica, indica 

caminhos para a reflexão crítica e não deve ser reduzida exclusivamente ao seu caráter 

instrumental, porque estaríamos limitando o olhar da ciência. 

 

O tema Comunicação e Paixões é extremamente amplo, comporta vários olhares e 

várias teorias – muitas vezes polêmicas – e se concretiza em vários objetos, de acordo 

com a relação estabelecida com o pesquisador. O olhar aqui proposto é o da 

interdisciplinaridade, de modo que a Antropologia, a Sociologia, a Comunicação 

Organizacional e as Ciências da Linguagem conversem com as bases epistemológicas 

provenientes da Filosofia, a fim de que o exercício da pesquisa acadêmica esteja 

comprometido com a excelência e com o caráter científico do trabalho. 

   

Os mais diversos objetos construídos no campo das ciências da comunicação – textos 

publicitários, jornalístico, de rádio, de TV, enfim os múltiplos textos do universo de 

discurso da comunicação - acabam por determinar um verdadeiro mosaico, um 

telescópio de olhares, no qual convive a pluralidade pertinente ao olhar interdisciplinar.  

 

Os estudos teóricos, em tal perspectiva de análise são conduzidos de modo a formar 

uma base conceitual que possa sustentar as pesquisas. A pesquisa tem como propósito 

metodológico conferir uma unidade a partir da diversidade, reafirmando, mais uma vez, 

as palavras de Egdar Morin sobre o sujeito científico: “É preciso conceber o sujeito 

como aquele que dá unidade e invariância a uma pluralidade de personagens, de 

caracteres, de potencialidades.” (Morin, 2000, 128). A visão de Morin se faz necessária 

face ao caráter interdisciplinar do projeto e para que não se possa perder de vista a idéia 

da diversidade como manifestação da pluralidade que compõe a identidade.  
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Assim, a metodologia da pesquisa comporta etapas e tem como objetivo final um 

enfoque que conduza à perspectiva da dimensão passional dos discursos no âmbito geral 

da comunicação social. Estamos aqui propondo uma reflexão crítica sobre os modelos 

em ciências humanas, este tipo de reflexão leva-nos a questionar a própria relação entre 

sujeito e objeto. Se construirmos um novo olhar certamente construiremos um novo 

objeto.  A cólera, a ira, a espera, a inveja, o ciúme são paixões do ser que acabam por 

desviar os rumos do fazer. Isto está inscrito nos discursos institucionais, merece ser lido 

e compreendido. Estamos aqui propondo as balizas da construção de um outro olhar nos 

estudos institucionais e organizacionais no campo das relações públicas, do jornalismo e 

da publicidade.  

 

 Cultura, Poder e Paixões: 

 
O constante incômodo do olhar sensível nos fez percorrer diferentes caminhos na busca 

de um novo olhar. Estamos na construção de um novo objeto a ser pesquisado e cuja 

complexidade perpassa pela cultura que determina valores, ética, moral de uma dada 

sociedade, definindo e redefinindo constantemente missão e valores no campo da 

comunicação organizacional. Determinando o exercício do poder, a política em níveis 

macro e , por conseqüência na micro política estabelecida no corpo das organizações 

(Simões,1995, 2006) e não se escapa das paixões, dos sentimentos. Discorrendo acerca 

de utopia na atividade de Relações Públicas, afirma: 

 

                       “Nesse outro lugar, o sistema de governo existente é a                                         

democracia. É nesse âmbito que o ser humano pode expressar seus desejos, seus sonhos 

e lutar por eles. É o lugar de onde se pode organizar com outros e influenciar 

organizações e governos que não estão atuando conforme seus interesses. O povo deste 

país se libertou da pressão da cultura do populismo e do medo do exercício da 

cidadania. Desde há muito são cidadãos, não mais sujeitos. Têm tomado consciência de 

que devem lutar por extinguir esse desejo antigo das ditaduras, tanto explícitas do poder 

de alguns como implícitas em seu inconsciente” 

                         Landowski (1992) se refere a uma problemática da política em sentido 

amplo e mais precisamente a uma semiótica da ação, da manipulação intersubjetiva e 

das estratégias contidas em uma teoria da enunciação definida nos discursos 

organizacionais. 

Todo fazer discursivo acarreta algum efeito de poder, entendendo aí as transformações 

das competências modais das partes integrantes da comunicação e além das esferas dos 

discursos propriamente ditos. É o conjunto das práticas significantes não- verbais que se 

manifestam n a diversidade dos espaços e das situações de interações micro e 

macrossocial.Relações de poder são eivadas de sentimentos, de paixões. 

                        Analisando paixões e sentimentos na sociedade pós-moderna, Maffesoli 

(2005) aponta o olhar sensível que nos incomoda quando nos referimos à comunicação 

organizacional e suas diversidades epistemológicas que estão a requerer análises das 

paixões, dos sentimentos de pessoas, gestores ou não. 

                        O consentimento, p.ex., não tem efeito imediato, mas significa desprezo 

discreto à opressão. Seja a opressão da violência, ou a democracia, que exerce a 

opressão com suavidade. O distanciamento interior induzido pelo desprezo provoca a 

desafeição à coisa pública que não deixa de ser percebido pelo olhar sensível e a ação 

passa a ter um valor social com eficácia em si Os que se colocam contra o “ativismo” 

dominante são remetidos ao inferno da passividade, da moleza, integrando a lista de 
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rótulos infames dos que se opõem às injunções do fazer e da utilidade. Não nos 

esqueçamos da apatia criadora enquanto valor, mas o político, o estratégico, é ação, 

projeto frente ao mundo, à sociedade, a si mesmo e aos outros. 

                             Tomamos como exemplo as noções de consenso e de conflito que 

para Landowski (2005) implicam núcleos de significações e de articulações lógicas. De 

um lado: relação de identidade, de compatibilidade ou de conjunção entre dois ou mais 

termos. De outro: relações de diferença, de incompatibilidade e que no caso dos 

discursos políticos (incluso no recorte metodológico: política organizacional), nos 

remete a um grande número de expressões: cooperação, associação, dependência, 

dominação, hostilidade, rivalidade, representação e que designam pequenas encenações 

entre sujeitos políticos. Para o autor, no contexto político, os enunciados têm alcance 

programático na medida em que aparecem como “realizáveis” comprometendo os 

sujeitos em estratégias que em diferentes ideologias possibilitam ou impedem que os 

sujeitos alcancem seus fins. Ao mesmo tempo em que manifestam, em seus discursos, o 

querer constitutivo dos sujeitos. Empenham, geralmente com suporte em suas 

lideranças, as capacidades do fazer nas organizações. Eis a dimensão sensível, 

inteligível que necessitamos desvendar. 

                                                

 

 

Considerações Finais: 
 

Temos consciência de que a discussão sobre paixões e apaixonados é polêmica e antiga 

em Ciências Humanas, mas o que se observa é que muitas vezes essas discussões são 

desviadas dos caminhos científicos e mesmo filosóficos, tomando rumos que mais se 

assemelham às divagações do senso comum ou às preces de alguma seita religiosa. Ao 

mesmo tempo, organizações públicas e privadas cada vez mais exercem uma função 

centralizadora na sociedade, conduzindo nosso modo de ser, agir e pensar. Os discursos 

apaixonados, a espera, a cólera e tantos outros estados de alma invadem, impregnam, 

desviam, refratam nossas expectativas e nossos rumos. Tudo isso está cravado nas 

interações sociais e marcado nos discursos. 

O que apresentamos é uma proposta que não está centrada apenas em um novo objeto. É 

uma proposta política, portanto ação em tempos pós-modernos, para três importantes 

especialidades da Comunicação Social. Passarmos a analisar com metodologia científica 

as paixões, os sentimentos nos discursos verbais e não-verbais no campo da 

Comunicação Organizacional. Metodologia e olhares sensíveis são valores agregados 

indispensáveis e necessários no entrelaçamento entre Lingüística e Comunicação, 

enquanto ciências humanas que orientam nossos primeiros apontamentos. 

Está definido o querer e dependemos de especialistas que nos auxiliem no fazer das 

áreas do conhecimento apontadas para o campo da Comunicação Social. 

Um primeiro passo na dimensão do fazer já vem senso feito na produção acadêmica em 

que procuramos analisar os discursos e a prática das Ouvidorias sob os olhares da 

Lingüística e da Comunicação na especialidade Relações Públicas/Comunicação Social. 

Algumas incursões no discurso institucional das instituições de ensino privado (Zanetin, 

2006) já foram feitas com o novo objeto proposto, indicando um olhar sensível , 

incômodo e complexo que nos apaixona. 
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