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Resumo 
 
Neste trabalho serão analisados os afetos que perpassam as relações de trabalho e 
relações sociais de organizações privadas e comunitárias, através de processos de 
comunicação. O objetivo é identificar em que tipo de organização tem-se mais afetos de 
alegria ou afetos de tristeza (SPINOZA, 2009) e compreender os possíveis 
antagonismos dos afetos organizacionais. Para isto, esta pesquisa exploratória 
qualitativa, com enfoque no paradigma da complexidade, utilizou-se das técnicas de 
pesquisa bibliográfica, documental, entrevistas em profundidade e o jogo de palavras. O 
que se compreende é que há diversas formas e possibilidades de se considerar os afetos 
antagônicos nas organizações, mas nas organizações comunitárias percebe-se mais 
afetos positivos do que nas organizações privadas.  
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Um contexto das relações de afeto nas organizações sob o olhar da complexidade 

A organização, proposta por Morin (2002), acontece em uma relação dialógica 

de eco-organização: não é a estabilidade, mas a aptidão para construir novas 
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estabilidades; não é o retorno ao equilíbrio, mas a aptidão de reorganização, de 

reorganizar a si mesma de novas maneiras, sob o efeito de novas desorganizações. Isso 

ocasiona a evolução sob a irrupção perturbadora do novo, e esta aptidão evolutiva é que 

permite à organização não somente sobreviver, mas desenvolver-se para sobreviver.  

O que se espera de uma organização é que o clímax seja rompido para que o 

desenvolvimento prossiga, ou seja, este clímax é o estado estacionário de uma 

organização, e precisa da desordem para se desenvolver e tornar-se uma eco-

organização sob uma nova ordem. Entretanto, quando se fala de organização tem-se a 

ideia de conjuntos estabelecidos, estabilizados e racionais, tendo por objetivo apenas 

produção de bens e serviços. A concepção de uma organização racional, em busca de 

resultados preestabelecidos, compara as organizações com máquinas, cujas diversas 

engrenagens (humanas ou técnicas) podem ser facilmente substituídas, prevendo a 

melhor articulação possível com os menores custos possíveis. Sob este olhar, a vida 

organizacional torna-se repleta de rotinas, como um relógio (ENRIQUEZ, 1997). As 

organizações são planejadas à imagem das máquinas e esperam dos empregados 

comportamentos mecânicos. Adotam-se modelos de gestão fundamentados em ciclos 

envolvendo o planejamento, a execução, o controle e a avaliação das ações.  

Porém, é preciso superar a racionalidade instrumental da vida organizacional e 

considerá-las como um sistema vivo que se constitui de partes interdependentes entre si, 

que interagem e se transformam mutuamente no todo. Sob esta perspectiva a noção de 

organização necessita ser percebida como viva, capaz de transformar e de ser 

transformada, através das relações que estabelece com seus sujeitos, no ambiente 

interno, e com a sociedade no ambiente externo.  

Vários tipos de organizações abrigam estas relações dos seus sujeitos que estão 

imersos no ambiente organizacional, tanto como parte potencial das ações 

organizacionais, como também dependentes dessas ações. As organizações, trabalhadas 

neste artigo, definem-se como organizações privadas e comunitárias. As organizações 

privadas acontecem pela sua forma de constituição, muitas vezes, mais rígida e 

hierarquizada com objetivos de lucratividade através de seus produtos e serviços. Já as 

organizações comunitárias tem a sua constituição, muitas vezes, mais flexíveis e com 

fins sociais provenientes de causas e movimentos sociais, que atuam em função do bem 

público, mas que possuem gestão privada e que surgem pelo esvaziamento do Estado 

com relação às questões sociais, culturais, ambientais e políticas. 
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Nos dois tipos de organizações, tanto privada quanto comunitária, percebe-se 

que as relações de trabalho e as relações sociais acontecem de forma concomitante entre 

os grupos que a compõem. Assim, é necessário considerar que nas organizações 

coexistem, além de uma relação voltada para a produção do trabalho e para o lucro, 

grupos com relações afetivas, com ligações em torno de interesses comuns, por vezes 

até contrários aos interesses das organizações. Os grupos estruturam-se, além dos 

interesses organizacionais, segundo interesses próprios, nos quais vivenciam 

sentimentos de partilhas, solidariedade e luta comum pelas relações sociais que são 

estabelecidas.  

Estas várias formas de relações, em um mesmo espaço, neste caso o ambiente 

organizacional, é o que Morin (2002) chama da eco-comunicação na qual as 

organizações comportam inúmeras redes de comunicação entre congêneres, que 

dispõem cada uma de uma gama de signos, sinais ou linguagens que somente são 

entendidos entre os seres de um mesmo sistema. Entretanto, quando tem-se a 

necessidade de se desenvolver, muitas vezes diante de um processo de desorganização, 

possibilita-se que um sistema compreenda outro sistema. Neste sentido, a eco-

comunicação acontece por meio da solidariedade (mesmo sistema) ou, também, de 

antagonismos (sistemas diferentes). É pelos antagonismos que sistemas não 

comunicantes buscam se comunicar e que a informação supera obstáculos e barreiras, 

disseminando-se entre diferentes sistemas e efetivando os processos de comunicação. É 

pelo dialógico que a comunicação transpassa a eco-comunicação e se dissipa, evolui e é 

capaz de fazer com que diferentes se comuniquem.  

Cada ser vivo (no âmago do seu sistema) é um emissor e um receptor. Uma rede 

de comunicação é (re)tecida a partir deste emissor e deste receptor e, de um em um, do 

próximo ao distante, as redes sobrepõem-se, recobrem-se, interferem umas nas outras, 

encontram-se, ramificam-se numa espécie de polirrede recomeçada, que (re)constitui, 

em suma, a teia, o tecido comunicacional da eco-organização (MORIN, 2002). A 

comunicação se faz teia, pois emana de todos os emissores para todos os receptores em 

sistemas diferentes e de forma circular.  

Chega-se então à ideia de que a eco-organização é uma máquina viva 

comunicacional, no sentido de que dispõe da possibilidade de interações entre sistemas. 

Estas, por sua vez, acontecem de forma casual, sem um aparelho regulador, mas 

também de forma inteligente, na medida em que um ser vivo precisa de outro para se 
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desenvolver ou sobreviver. Nestas relações que acontecem entre os sujeitos nos 

ambientes organizacionais podem surgir, o que nesta pesquisa7, chama-se de relações 

criativas e que entende-se como as relações de trabalho no qual as hierarquias podem 

ser flexibilizadas e há espaço para a interação e atuação dos funcionários sob um 

perspectiva relacional. 

É nesta perspectiva relacional, nas redes comunicacionais e na eco-comunicação, 

que os afetos entre os sujeitos organizacionais aparecem. Estes afetos podem ser 

encontrados tanto em organizações privadas quanto em organizações comunitárias. 

Segundo Spinoza (2009) as dinâmicas que acontecem dentro das organizações ocorrem 

em um cenário de influências mútuas e isso nada mais é do que a dinâmica dos afetos. 

Para o autor, os corpos afetam uns aos outros de maneira ininterrupta, ou seja, a partir 

do momento em que há o primeiro afeto, seguem-se diversos outros que afetam outros 

corpos.  

Porém, é necessário apontar que as afetividades, tanto no mundo, como nos 

contextos organizacionais, nem sempre tem reações positivas. Spinoza (2009) 

compreende o afeto como as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída. Estas afecções podem ser consideradas como o encontro 

pontual de um corpo com outro, ou de um corpo com o mundo. Um corpo que se 

relaciona com outro corpo, quando sofre afecções, ou quando é afetado por outros 

corpos, se altera e a sua potência pode ser aumentada ou diminuída. São destas 

afecções, ou relações, que ocorrem os afetos, considerada por Spinoza (2009) como 

uma experiência vivida. Quando estas afecções, ou relações acontecem de forma 

positiva podem aumentar a capacidade de agir do sujeito. Spinoza (2009) chama isto de 

bom encontro ou afeto de alegria. Dessa forma, quanto mais “bons encontros” forem 

acumulados, mais a potência de agir do indivíduo é aumentada e, dessa forma, também 

a possibilidade de ele afetar e ser afetado.  

Entretanto, o autor pontua também o afeto de tristeza, quando uma relação, ou 

afecção, leva o indivíduo para uma condição menor de potência, ou seja, a força para 

existir e agir, afetar e ser afetado, diminui. 

São estes afetos que perpassam as relações organizacionais através de processos 

de comunicação que serão analisados, a seguir, em organizações comunitárias e 
                                                
7 Trabalho desenvolvido pelo o Projeto de Pesquisa “A comunicação cultural e afetiva como elemento das relações 
criativas nas organizações” desenvolvido na Universidade Feevale no período de 2016-2019.  
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organizações privadas. O objetivo é identificar em que tipo de organização tem-se mais 

afetos de alegria ou afetos de tristeza e compreender os possíveis antagonismos dos 

afetos organizacionais. Para isto, esta pesquisa exploratória qualitativa, com olhar sob o 

paradigma da complexidade, utilizou-se das técnicas de pesquisa bibliográfica na busca 

de referências sobre organizações, comunicação e afetos; técnicas de pesquisa 

documental para compreender a realidade das organizações estudadas; entrevistas em 

profundidade com um gestor e um funcionário de cada organização, escolhidos 

aleatoriamente; e por fim o jogo de palavras que consiste em retirar as palavras mais 

citadas da entrevista em profundidade e, em um segundo encontro, repeti-las para as 

mesmas pessoas, com a finalidade de identificar os tipos de afetos das relações 

organizacionais. 

As organizações privadas e seus afetos  

A agência Brivia8, com sede em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, atua no 

mercado publicitário com ênfase em projetos que utilizam plataformas digitais como 

pontos de contato. Neste trabalho é entendida como organização privada, que possui 

possibilidades de uma estrutura mais rígida e hierarquizada com objetivos de 

lucratividade com a sua prestação de serviço. Além da unidade em Novo Hamburgo, 

que é a sede, a agência também possui um endereço em São Paulo.  

Os setores da Brivia, em Novo Hamburgo, ficam divididos pelos quatro andares 

do prédio, inclusive, empresas parceiras que possuem os diretores da Brivia no corpo 

societário. A agência tem foco em “digital branding”, que, segundo seu diretor, é um 

contexto em que o digital deixa de significar apenas tecnologia para significar também 

mudança de comportamento. Segundo o mesmo diretor, a organização trabalha com a 

tríplice de tecnologia, pessoas e processos para fazer a sua gestão, e atende grandes 

clientes como Sicredi, Brasil Kirin, HP e Carrefour. 

Atualmente a estrutura organizacional da empresa é composta por pilares que 

são geridos por cada um dos sócios. Assim, conforme o organograma da organização 

tem-se, o Diretor de Estratégia, o Diretor de Operações, e o Diretor de Negócios que 

respondem diretamente ao Diretor Geral. 

                                                
8 Dados retirados da pesquisa documental e entrevista em profundidade.  
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Durante a entrevista em profundidade realizada com os dois integrantes da 

agência Brivia (um funcionário e um diretor) algumas das palavras mais citadas foram: 

comunicação (21 vezes), conflitos (19 vezes), líder (11 vezes)9. 

Comunicação foi utilizada como a atuação profissional dos integrantes da 

agência e, também, como forma de comunicação entre as pessoas da agência e com seus 

clientes. Assim como, também foi utilizada a falta comunicação para explicar os 

serviços da agência, “Às vezes as pessoas não têm clareza e a gente não consegue 

comunicar claramente para elas” (FUNCIONÁRIO, 2017). No jogo de palavras do 

funcionário foi identificada a fala “ruídos na comunicação” da organização, o que por 

sua vez gera afetos positivos com a falta de comunicação identificada na entrevista em 

profundidade. São estas afecções que aumentam a capacidade de agir do sujeito, o que 

supostamente faz com que se esforcem para minimizar a falha de comunicação, 

quebrando o clímax da organização em busca de uma nova ordem. Já no jogo de 

palavras do diretor da agência a palavra comunicação não foi identificada, mas percebe-

se o uso do feedback com os funcionários: 
Feedback diário é ter proximidade com as pessoas e conseguir, no 
momento que acontece alguma coisa, dar o feedback. Dar uma visão 
de certo ou errado para elas, digamos assim. A gente trabalha muito 
com feedback. Não é necessariamente o feedback diário, mas é um 
feedback com bastante frequência. Existe efetivamente, existe um 
processo de feedback que acontece a cada 3 meses ou 6 meses, mas 
também tem um processo de feedback que a gente chama de “na 
rotina” (DIRETOR, 2017). 

Pode-se perceber, pela fala do diretor, a tentativa de uma eco-organização como 

uma máquina viva no qual a comunicação dispõe a possibilidade de interações entre as 

pessoas. Entretanto, considera-se que, pelo mesmo nível gestor, esta comunicação é 

processual e que, possivelmente, não é bem entendida pelos funcionários:  

                                                
9 Outras palavras são analisadas na pesquisa, porém neste artigo optou-se por estas.  
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É melhorar o feedback interno, as pessoas conseguirem ter uma 
resposta mais adequada, na qualidade de trabalho, tanto na qualidade 
de trabalho, como entender se ela tá feliz ali ou não, sabe. Tipo, a 
gente faz pesquisa de clima organizacional, a gente faz com uma certa 
frequência, sabe. E essas pesquisas indicam que a gente tem alguns 
problemas de percepção, sabe, “Será que meu trabalho tá bom, será 
que não tá bom” (FUNCIONÁRIO, 2017). 

Percebe-se, com isto, o afeto negativo entre as significações do diretor e do 

funcionário quanto a comunicação realizada na agência. É o que Spinoza (2009) chama 

de afeto de tristeza, quando uma relação, ou afecção, leva o indivíduo para uma 

condição menor de potência, ou seja, a força para existir e agir, afetar e ser afetado, 

diminui. Pode-se inferir, que os funcionários podem se esforçar para melhorar a sua 

comunicação, mas isto não acontece com os gestores. Isto demostra que as organizações 

precisam ser entendidas como uma comunidade expressiva, repleta de significados e 

não podem ser compreendidos por uma análise linear, racional e processual. Aqui tem-

se a oportunidade da organização quebrar o seu clímax, não em busca da estabilidade, 

mas da aptidão para construir novas estabilidades e ter aptidão de reorganização, de 

reorganizar a sua comunicação de novas maneiras, ocasionando a evolução.  Esta 

aptidão evolutiva é que permite à organização não somente sobreviver, mas 

desenvolver-se para sobreviver na competitividade do mercado (MORIN, 2002).  

Entretanto, a agência é vista como organizada e com processos hierárquicos, 

tanto pelo diretor, quanto pelos funcionários, “sim, sim. A Brivia...toda a organização, 

de certa forma, ela é processualizada. Ela precisa ter padrões e ter rotinas para 

funcionar” (DIRETOR, 2009). “Necessário. organizar...Processo. (FUNCIONÁRIO, 

2009). Isto oportuniza afetos positivos, pois ambas as partes tiveram o mesmo retorno 

na entrevista em profundidade e no jogo de palavras, ou seja existe afecções positivas 

para que todos processualizem e organizem o processo da agência. Entretanto, tem-se 

que pensar que uma eco-organização tem interações entre sistemas que podem 

acontecer de forma casual, sem um aparelho regulador e processual, mas também de 

forma inteligente, na medida em que um ser vivo precisa de outro para se desenvolver 

ou sobreviver no ambiente (MORIN,2002). No caso da agência, com as relações 

processualizadas, percebe-se muito mais o desenvolvimento das relações de trabalho do 

que das relações sociais, para o desenvolvimento do trabalho. Isto possibilita que as 

relações criativas dentro da agência, aqui entendida como organização privada, mas 

também de enfoque criativo, seja diminuída, através dos processos implantados no dia 
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da organização impossibilitando que o clímax organizacional seja rompido.  

Isto pode ser o potencializador da segunda palavra mais citada tanto pelo diretor 

quanto pelo funcionário. Conflitos: porque os funcionários “não tem feedback e muitas 

vezes não sabem qual é a parte final do seu trabalho” (FUNCIONÁRIO, 2017). Aqui 

tem-se afecções que podem ser consideradas como o encontro pontual de um corpo com 

outro, ou de um corpo com o mundo (SPINOZA, 2009), mas não se pode dizer se são 

encontros felizes, ou não.  

Estes conflitos como formas de comunicação na organização podem levar em 

consideração que cada ser vivo dentro do seu sistema, neste caso, a agência, é um 

emissor e um receptor que cria uma rede de comunicação. Quando as redes sobrepõem-

se, recobrem-se, interferem umas nas outras, através, também, de conflitos, encontram-

se, ramificam-se numa espécie de polirrede (MORIN, 2002). Estas polirredes causam as 

afecções, que podem ser tanto para aumentar o agir dos indivíduos, quanto para 

diminuir o agir dos indivíduos organizacionais. 

Neste ponto a “comunicação”, insumo gerador da agência, também pode levar 

ao desenvolvimento dos conflitos quando ela não é entendida internamente e 

externamente pelos clientes. Nesse ponto há o que Spinoza (2009) nomeia de “flutuação 

do ânimo”, quando algo que normalmente afeta o sujeito de alegria está em um contexto 

que também o afeta de tristeza.  

Então, pode-se observar que há uma flutuação do ânimo quando na agência a 

comunicação gera demanda, mas também gera conflitos e é necessária para solucionar 

os conflitos. Assim, os afetos conflitantes podem fazer os indivíduos ao mesmo tempo 

amarem e odiarem o que está sendo desenvolvido e, com isso, a transição dos afetos 

podem fazer com que a potência de agir dos indivíduos seja diminuída diante daquilo 

que é o principal insumo da agência, a comunicação.  

Outra palavra muito utilizada pelo funcionário e pelo diretor na entrevista em 

profundidade e no jogo de palavras foi “líder”. Esta palavra foi usada para cargo de 

atuação na organização “Por mais, que as lideranças da agência, da Brivia, tipo, são 

vários sócios, são 5 sócios. Eles compartilham muito o dia a dia com as pessoas, 

sabe.  Não existe uma arrogância ou petulância, assim” (FUNCIONÁRIO, 2017). Mas, 

a palavra líder também foi utilizada para designar como as pessoas conseguem trabalhar 

com outras pessoas no espaço de trabalho, mesmo não ocupando cargos de gestores.  

“Os líderes com as suas equipes, olha cara, se precisar fazer um churrasco, alguma 
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coisa, se precisar levar num happy hour leva. De alguma forma a gente incentiva isso, 

mas é muito de líder para suas equipes’ (DIRETOR, 2017) “Sabe, porque eu sou uma 

liderança… Porque eu estou sempre muito próximo dos líderes. Sabe? Mas é muito 

difícil da gente conseguir disseminar exatamente aquilo que a gente tá buscando dentro 

dos clientes” (FUNCIONÁRIO, 2017).  

A liderança também esta relacionada ao profissionalismo das pessoas na 

organização e a relação que é estabelecida entre indivíduos. “É quem direciona, né. É 

quem, efetivamente, consegue desenvolver as pessoas. Acho que o papel do líder é 

desenvolver os seus liderados. É criar proximidade, é através de um feedback próximo 

fazer com que essas pessoas empreendam, rompam seus limites, sejam multitarefas e 

aprendam com o dia a dia” (FUNCIONÁRIO, 2017). Aqui percebe-se a incidência de 

relações sociais e relações de trabalho no mesmo espaço. Isto pode ocasionar as relações 

criativas que são importantes para a uma agência publicitária, no qual as hierarquias 

podem ser flexibilizadas e há espaço para a interação e atuação dos funcionários sob 

uma perspectiva relacional. 

Neste ponto é possível fazer relação também com o esforço da mente em 

imaginar elementos que aumentam ou estimulam a potência de agir (SPINOZA, 2009). 

Ou seja, quando o significado de “líder” é alterado pelos indivíduos da organização, 

observa-se um esforço em transformá-lo em algo que estimule afetos que elevem a 

potência de agir. Então, as constantes flexibilizações que rompem os processos e 

hierarquias que “estagnam” os indivíduos podem ser entendidas como o esforço de 

transformar a realidade para enxergar elementos que aumentem a potência de agir.  

Assim, é possível de visualizar que a partir das lideranças, criam-se grupos 

dentro desta organização, que além de uma relação voltada para a produção do trabalho 

e para o lucro, estes possuem relações afetivas, com ligações em torno de interesses 

comuns, que por vezes podem ser contrários aos interesses das organizações, nos quais 

vivenciam vários sentimentos que precisam ser entendidos pela organização. O que não 

se pode afirmar, neste caso, é que estes grupos possuem, ou afetos positivos, ou afetos 

negativos com a organização e seus líderes, mas de toda a forma, são estas relações que 

os fazem criar movimento na organização e torná-la uma eco-organização. Faz-se 

necessário que a organização potencialize as relações criativas, que não estão 

processualizadas no dia a dia organizacional, para o seu agir e o agir de seus sujeitos.  
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As organizações comunitárias e seus afetos  

Associação do Bem-estar da Criança e do Adolescente (ASBEM)10, entendida 

neste trabalho como organizações comunitárias que atuam em função do bem público e 

que possuem gestão privada, é a referência na cidade de Novo Hamburgo, da região do 

Vale do Rio dos Sinos, no atendimento a crianças e adolescentes que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. Atua desde 7 de outubro de 1976, sendo 

anteriormente chamada de Associação do Bem-estar do Menor. Porém, no ano de 1990, 

com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8069/1990), os 

membros da organização perceberam a necessidade de alterar a denominação e, então, 

foi nomeada oficialmente como Associação do Bem-estar da Criança e do Adolescente. 

O objetivo é “contribuir com o bem-estar e com o desenvolvimento saudável de nossas 

crianças e adolescentes” Neste sentido, a ASBEM é uma organização de terceiro setor, 

entidade que visa o benefício social, classificada no terceiro setor, uma vez que: 
Ser terceiro setor é atuar como agente transformador social, que, com 
sua missão ímpar de prestar um benefício coletivo, constrói uma nova 
consciência caracterizada pela urgência de reverter indicadores sociais 
paradoxais à grandeza econômica e à diversidade imensa de recursos 
naturais que detém o Brasil (Camargo [et al], 2001, p. 15).  
 

Nas palavras dos sócios-fundadores, que estão na Ata de Fundação, "os 

problemas existentes não são só de responsabilidade dos órgãos públicos, são de toda 

comunidade que deve investir no menor carente em busca de sua própria segurança". 

Assim, com essa motivação, a ASBEM atua desde então.  

Para dar conta de tantos trabalhos a equipe da ASBEM é formada também por 

profissionais com vínculo empregatício, além dos voluntários. Atualmente, os 

profissionais contratados são educadores, que trabalham diariamente nos cursos 

oferecidos para os jovens; um psicólogo, que apoia as jovens no dia a dia e também ao 

final dos cursos para que possam ir para o mercado preparados psicologicamente; uma 

coordenadora educacional, que organiza as turmas e os cursos que serão oferecidos; e 

uma assistente administrativa, que realiza, ao lado da coordenadora, toda a organização 

dos cursos e turmas. A ASBEM também recebe o trabalho de voluntários em diversas 

funções, tais como, para a realização de oficinas, para a viabilização dos eventos que 

arrecadam doações para a organização e, também, nos serviços gerais que mantém a 

sede em funcionamento. Basicamente, a ASBEM obtêm recursos por meio do programa 
                                                
10 Dados retirados da pesquisa documental e entrevista em profundidade. 
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Jovem Aprendiz, recursos obtidos através dos editais do governo, doações e o que é 

angariado através dos eventos realizados pela organização. 

Na ASBEM é possível verificar os valores autointitulados através do site oficial. 

Sendo eles: Ética nas relações humanas e sociais; Desenvolvimento do cidadão 

socialmente responsável e integrado com a sociedade; Excelência nas ações 

desenvolvidas com celeridade; Comprometimento e envolvimento com a construção de 

um mundo melhor com sustentabilidade; Valorização do voluntariado com 

responsabilidade. 

Na entrevista em profundidade realizada com os dois integrantes da organização 

ASBEM (uma funcionária e a coordenadora educacional) algumas das palavras mais 

citadas foram: “jovens” (35 vezes), “projetos” (26 vezes), “trabalho” (16 vezes)11. 

A palavra “jovem” é usada tanto pela funcionária, que esta na ASBEM há 12 

anos, quanto pela coordenadora, que atua no cargo há um ano, na entrevista em 

profundidade e no jogo de palavras. Esta palavra é aplicada como a principal razão de 

existência da organização.  “É, eu acho que o protagonismo justamente por isso, porque 

traz o jovem a ser protagonista da sua história, e isso a gente vê muita dificuldade. 

Nesse sentido...porque o nosso trabalho é esse: que o jovem consiga ser sujeito da sua 

história. É isso ai.” (COORDENADORA, 2017) 
[...] mas tu vê o resultado, tu vê, tu vê muitos jovens querendo 
aprender, eles vem nos trazer depoimentos… gente, maravilhosos… 
meu Deus… tem tantos jovens que já se formaram, que tão muito 
além e que vem dizer, que quando eles tão aqui não dizem muitas 
vezes… mas vêm dizer… ai como eu mudei… tem que saber como eu 
mudei … ahm, como foi bom aquilo que tu me dizia 
(FUNCIONÁRIA, 2017). 

 
Aqui percebe-se o afeto positivo nas duas falas. Os corpos estão afetados para 

aumentar a sua capacidade de agir, independente do nível hierárquico da organização. 

Ambos trabalham pelo jovem e de acordo com os valores organizacionais, que já estão 

instituídos e reforçam a cultura da organização. Schein (2009) aponta que qualquer 

unidade social que tenha algum tipo de história compartilhada entre seus membros terá 

desenvolvido uma cultura. E a força dessa cultura depende da extensão de sua 

existência, da estabilidade dos membros do grupo e da intensidade emocional das 

experiências históricas reais compartilhadas. Este compartilhamento de valores 

organizacionais, que reforçam a cultura e faz os corpos agirem no mesmo sentido para 

                                                
11 Outras palavras são analisadas na pesquisa, porém neste artigo optou-se por estas.  
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atingir os fins da organização, é viabilizado por processos de comunicação que se faz 

teia, pois emana de todos os emissores para todos os receptores em sistemas diferentes e 

de forma circular (MORIN, 2002) atingindo todos os sujeitos organizacionais.  

Na visão de Spinoza (2009), os corpos afetam uns aos outros de maneira 

ininterrupta, ou seja, a partir do momento em que há o primeiro afeto, seguem-se 

diversos outros que afetam outros corpos. Isto invariavelmente acontece por processos 

de comunicação. Todas as maneiras pelas quais um corpo qualquer é afetado por outro 

seguem-se da natureza do corpo afetado e, ao mesmo tempo, da natureza do corpo que o 

afeta (SPINOZA, 2009). Assim, os afetos positivos, em relação aos jovens na ASBEM, 

fazem com que todos tenham o mesmo comportamento, que é coloca-los de forma 

efetiva para o mercado de trabalho. 

Ainda, conforme Spinoza (2009), a força de um afeto em um indivíduo pode ser 

tamanha que nele a sua potência ficará fixada. Assim, os valores organizações da 

ASBEM que prezam pela melhoria da vida do jovem geram afetos positivos que 

aumentam a potência de agir dos sujeitos organizacionais, porém, a questão aqui é que a 

força desse afeto é tamanha que se mantém fixada nos sujeitos, por isso, é possível 

observar a recorrência dos valores organizacionais nas falas da funcionária (2017) e 

também nas falas da coordenadora (2017). 

A segunda palavra citada na entrevista em profundidade e no jogo de palavras, 

com bastante ênfase, pela funcionária e pela coordenadora foi projeto, entendida como a 

forma de sustentação financeira da organização que torna-se uma busca constante. 

Segundo a funcionária (2017), a organização desenvolve projetos em busca de recursos 

financeiros, a “ASBEM buscou na campanha do fundo municipal dos direitos das 

crianças e adolescentes… que tem pessoas que doam no fundo e doam pra ASBEM… 

então a ASBEM tem que apresentar um projeto, né…  dizendo no que quer gastar e esse 

projeto já foi apresentado lá em outubro do ano passado… pra ter recurso...”. Para a 

coordenadora (2017) a palavra projeto também tem o mesmo significado, porém de uma 

forma mais ampla, “projeto é uma busca constante, tanto em vida pessoal quanto em 

vida profissional, né, porque a gente trabalha com projetos, então, se tem projetos 

contemplados se consegue algo, senão não se consegue, né, no profissional.... projeto é 

o norte”.  

Percebe-se que os projetos acabam sendo a sistemática de funcionamento da 

organização para a obtenção de recursos e, consequentemente, desenvolvimento das 
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atividades da ASBEM. Aqui percebe-se as relações de cooperação que segundo Piaget 

(1998) são conhecidas por serem simétricas, bilaterais e equilibradas. Elas são 

recíprocas e são relações constituintes, que pedem, pois, mútuos acordos entre os 

participantes. Assim, as relações interindividuais de cooperação são as mais propensas a 

desenvolveram a afetividade. Mesmo que os sujeitos organizacionais desenvolvam 

papéis diferentes no contexto da organização,  eles dão o mesmo significado para a 

palavra.  

Vale ressaltar, quando se trata de projetos, para a sustentabilidade financeira da 

organização, a visão crítica da funcionária, que pode gerar afetos negativos, e que 

supostamente diminuiria,  em certa medida, sua força de agir pelas influências que 

recebe. Spinoza (2009) chama de afeto de tristeza, quando uma relação, ou afecção, leva 

o indivíduo para uma condição menor de potência, ou seja, a força para existir e agir, 

afetar e ser afetado, diminui.  
Essa fase de falta de comprometimento do poder público, falta de 
investimento… do poder público na ASBEM… porque é uma 
entidade que trabalha especificamente com o público. Então assim, 
por exemplo, uma coisa sempre eu questionei… sempre penso pra 
mim… e já coloquei em algumas reuniões… as escolas quando tem 
um jovem lá… com um problema, mandam pra ASBEM… toda a rede 
de atendimento aqui de adolescente mandam pra ASBEM… porque a 
ASBEM tem aqui ainda uma… é a questão da aprendizagem… e pra 
se preparar para o mercado de trabalho. Então o poder público vendo 
isso, vendo essa demanda… teria que investir mais. Até porque não 
dar o problema que tá dando… entendeu… isso eu não entendo… 
como é que o poder público me manda essa gurizada ao mesmo 
tempo, as entidades que o poder público também atendem mandam… 
são sabedoras disso… né… e dai, a gente não consegue atende5 
(FUNCIONÁRIA, 2017). 

 
Entretanto, percebe-se que a relação de trabalho e as relações sociais que a 

funcionária estabelece no ambiente organizacional é mais forte, e mesmo sofrendo 

afetos negativos do ambiente externo, cria as suas potencialidades para destes afetos 

gerar afetos positivos no ambiente interno. Ainda, conforme Spinoza (2009), a força da 

perseverança em existir pode ser limitada ou superada pela potência das causas 

exteriores. Então, se um sujeito está em contato com um corpo afetado positivamente e 

com sua potência aumentada, o sujeito, diante do corpo com uma potência em agir, 

perserverará ainda mais no existir. No contexto da ASBEM, se um sujeito 

organizacional está em contato com outros com uma potência de agir aumentada em 

função do afeto positivo (que pode ser os resultados na vida do jovem), este sujeito 

organizacional tenderá ainda mais em continuar atuando/existindo neste contexto. 
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Assim as afetividades, através das relações de trabalho e as relações sociais, 

passam a gerar novos significados, através de processos comunicativos, para os 

indivíduos. Com isto, pode-se ter, relações criativas nos contextos organizacionais.  
Eu ajudo a ASBEM a semear… acho que isso… eu gosto sempre de 
conversar com os jovens… porque eles têm uma…. eu sou muito 
imediatista…. e eu gosto sempre de contar a minha história… claro… 
eu conto o que é possível contar… mas contar assim que eles… que 
eles… tem que estudar, mostrar assim que comecei a trabalhar muito 
cedo… e assumi esse compromisso (FUNCIONÁRIA, 2017). 

 
A outra palavra utilizada para esta análise é “trabalho”. Aqui foi utilizada, pela 

coordenadora, como o trabalho na vida pessoal de cada um, assim como o trabalho que 

a organização possibilita para os jovens. Para a coordenadora (2017) “Trabalho... 

conquista, né, porque, para tu conseguir fazer um bom trabalho tu precisa algumas 

conquistas” da mesma forma que comenta “Porque o que que se entende né, se entende 

que o jovem precisa de um trabalho que ele vai ser remunerado”. 

Já para a funcionária (2017) o trabalho é entendido como o que ela estabelece na 

vida pessoal “eu sempre digo aqui eu trabalho, aqui porque eu preciso trabalhar, em 

primeiro lugar. E segundo porque é um trabalho que tu… que é uma coisa boa… 

entendeu” (FUNCIONÁRIA, 2017). Percebe-se que o significado da palavra trabalho 

tem entendimentos diferentes para a funcionária e para a coordenadora, podendo 

ocasionar afetos negativos. Mas isto pode acontecer por que a funcionária já possui 

muito tempo de atuação na organização, e esta relação de trabalho se sobrepõe aos 

demais significados que a palavra possa ter. Sendo assim, pode-se perceber o que 

Vygotsky (1993) faz sobre a relação entre afetividade e cognição, e destaca que, ao se 

relacionar com o mundo, o indivíduo passa a compreendê-lo e, além disso, compreende 

a si mesmo. Assim, os indivíduos se relacionam consigo mesmo, com os objetos e com 

as pessoas. Nessa interação existe uma energia que direciona seu interesse para uma 

situação ou outra, e essa energia corresponde a uma ação cognitiva que organiza o 

funcionamento mental, neste caso entendendo a sua relação de trabalho e mantendo 

afetividade com ela.  

 

Apontamentos de diferentes formas de afetos organizacionais  

O que pode se compreender das análises, aqui realizadas como forma de 

sondagem, pois trata-se de um recorte de um projeto de pesquisa maior, é que há 

diversas formas e possibilidades de considerar a afetividade nas relações de trabalho e 
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relações sociais de uma organização. Nas organizações comunitárias percebe-se que as 

falas geram mais afetos positivos do que nas organizações privadas, muito 

possivelmente pelas relações sociais e as relações de trabalho estarem em mesmo 

patamar, sem tanta hierarquização. Ainda, por esse motivo, o contato entre os sujeitos é 

facilitado e, por eles estarem afetados positivamente, conseguem impactar outros 

sujeitos da organização e, assim, aumentar a potência de agir daqueles conectados 

através do mesmo contexto organizacional. 

Mas, identifica-se que, mesmo os afetos negativos das organizações privadas, 

podem ser usados para criar novas formas de desenvolvimento organizacional 

quebrando seu clímax e estabilidade e buscando uma nova estabilidade mais 

desenvolvida que a primeira.  

Para isto é necessário que a comunicação transpasse, se dissipe e evoluía através 

dos grupos da organização, para que assim seja capaz de fazer com que diferentes se 

comuniquem. Assim, é também, pelas possibilidades de comunicação entre os afetos 

antagônicos – positivos e negativos, de alegria e de tristeza – que a organização se 

reinventa, revive, evolui e sobrevive. Basta ter olhar para estes afetos. Estes afetos, 

também estão sendo estudados em outras organizações, que compõem o projeto de 

pesquisa, do qual os dados deste artigo foram retirados, para que amostra se torne 

representativa. 
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