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Resumo 

O objetivo deste artigo é discutir os discursos oficiais sobre Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), e identificar a maneira pela qual os jovens moradores das periferias 

urbanas brasileiras percebem o desenvolvimento derivado da implantação de grandes 

empresas em suas localidades. Intenta-se deslocar o eixo da discussão dos discursos oficiais 

sobre RSC para nos deter às percepções dos jovens adolescentes que, apesar de estarem 

circunscritos demograficamente ao desenvolvimento, dele não compartilham. A observação 

direta e a pesquisa empírica foram desenvolvidas em duas semanas, nos meses de fevereiro e 

março de 2011, imediatamente após o início das atividades letivas numa escola comunitária 

de uma periferia urbana, na qual 38 indivíduos, jovens adolescentes, foram entrevistados. 

Valendo-nos de uma abordagem fenomenológica, os dados coletados, incluindo desenhos e 

narrativas, foram submetidos à análise do discurso. Por meio da interação propiciada pelo 

método etnográfico e análise dos dados, entendemos que a entidade idealizadora da escola e 

seus parceiros gestores, não conseguem promover a inserção dos jovens em projetos que 

iniciem uma aprendizagem tecnológica, nas empresas da região e que elas não capacitam os 

jovens que lá residem e estudam, o que contraria os preceitos de suas políticas presentes nos 

discursos de RSC. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento; Responsabilidade social corporativa, escola 

 

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é discutir a capacitação e o desenvolvimento explicitados nos 

discursos oficiais sobre Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Bem como, também 

identificar a maneira pela qual os jovens moradores das periferias urbanas brasileiras 

percebem esse desenvolvimento derivado da implantação de grandes empresas em suas 

localidades. 

As questões sociais e ambientais são refletidas nos discursos oficiais sobre RSC e 

ocupam destaque na contemporaneidade ao direcionar essa temática às organizações e nas 

interações destas com as comunidades que as circunscrevem. 

Observamos em diversas regiões brasileiras, que as implantações de grandes parques 

industriais são carreadas por promessas de emprego e desenvolvimento para as populações 

locais. Esses grandes empreendimentos afirmam levar cidadania às comunidades e elevá-las à 

categoria de cidades. Entendemos por cidadania, para fins deste estudo, como um direito que 

contempla e possibilita oportunidades a todos os indivíduos e, no limite do discurso sobre 

RSC, a todos os stakeholders.  

A expoente cidade de Duque de Caxias, município da região metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, é o foco deste estudo, pois é um exemplo do que aqui tratamos. Nela, 

predominam características industriais com altos índices de produtividade e receita que 

derivam, principalmente, do refino do petróleo realizado na Refinaria de Petróleo de Duque 

de Caxias (Reduc), em operação no município desde 1961 (PETROBRAS, 2011) e, da 

atividade de outras empresas, ligadas ao segmento petroleiro, que integram o Arranjo 

Produtivo Local (APL). Mas também, nessa virtuosa cidade, nos foi possível perceber 

distorções na sua periferia, em especial nas áreas que tangenciam o APL, nos bairros de 

Campos Elíseos e Jardim Gramacho. É nessa periferia que delimitamos nosso estudo.  
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As periferias urbanas já foram retratadas em romances, músicas e programas de 

televisão. A população desses locais passou a ser identificada por sua posição geográfica nas 

grandes cidades: moradores da periferia; invariavelmente, retratada como um local de pessoas 

desprivilegiadas socialmente. Esses moradores também já foram objeto de estudo da 

Sociologia e Antropologia; no entanto, pouco discutidos pela Administração. Acreditamos 

que a relevância deste estudo jaz no preenchimento desta lacuna. 

Ao considerarmos o olhar da comunidade, deslocamos o eixo da discussão dos 

discursos oficiais sobre RSC para nos deter às percepções dos jovens adolescentes que, apesar 

de estarem circunscritos demograficamente ao desenvolvimento, percebemos que não 

compartilham dele. Sendo assim, para fins deste estudo, buscamos conformar a seguinte 

questão investigativa: como os jovens estudantes da escola comunitária do Jardim Gramacho 

percebem o desenvolvimento e se preparam para dele usufruir?   

Essa busca pela voz dos que estão marginalizados e esquecidos nos discursos oficiais, 

nos foi possível enquadrar, ontologicamente, o presente estudo na pós-modernidade crítica, 

uma vez que ela considera a existência de múltiplas realidades e identidades paralelas e 

simultâneas (BAUDRILLARD, 1971), as quais são construídas a partir da linguagem e relatos 

de experiências pessoais; portanto, um indivíduo e seu mundo são elementos indissociáveis 

(BOJE, 2005), bem como temos ciência da desorganização, das rusgas, do desarranjo e da 

flexibilidade, existentes naquele tecido social. A compreensão dos significados das ações 

sociais deve partir da perspectiva dos próprios sujeitos, e não da visão do pesquisador 

(DAMATTA, 1979). 

A observação direta e a pesquisa empírica foram desenvolvidas em duas semanas, nos 

meses de fevereiro e março de 2011, imediatamente após o início das atividades letivas na 

escola. Visando a resposta da pergunta de investigação, conduzimos tal pesquisa com 38 

indivíduos, todos nascidos, criados e residentes na Baixada Fluminense, com nível 

fundamental de ensino e sem experiência de trabalho formal. Valendo-nos de uma abordagem 

fenomenológica, os dados coletados foram submetidos à análise do discurso.  

Nossa pretensão foi também corroborar, por meio de desenhos, na identificação da 

percepção dos alunos e assim apreendermos de que forma eles enxergam o desenvolvimento 

da cidade que vivem e interagem. Valemo-nos do método etnográfico, que nos levou a 

interagir com o campo para dele abstrair anotações capazes de iluminar nossas conclusões. 

Reconhecemos, entretanto, como limitação deste estudo, sua restrição aos jovens, com nível 

fundamental de ensino, sem formação profissionalizante, moradores da Baixada Fluminense. 

Este artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A segunda trata 

do percurso metodológico; na terceira, apresentamos a contextualização do objeto de estudo: a 

Baixada Fluminense, seus habitantes e Responsabilidade Social Corporativa. Na quarta, 

analisamos os dados empíricos à luz do aporte teórico que foi evocado durante a pesquisa de 

campo em si e, finalmente, na quinta e última seção, apresentamos nossas considerações 

finais. 

 

2. Percurso metodológico 

Na pesquisa empírica aqui apresentada pautamo-nos no olhar dos sujeitos que habitam 

a periferia de uma média cidade brasileira (IBGE, 2011), no qual buscamos apreender e 

compreender os sujeitos, por meio das (inter)ações sociais, neste caso, as desencadeadas 

dentro de um ambiente de ensino. Esta opção metodológica se justifica na medida em que a 

ação humana é essencialmente a expressão de uma consciência, o produto de valores, a 

resultante de motivações (CALÁS; SMIRCICH, 1999). 

A coleta de dados se deu por meio de observação direta, obtenção de desenhos e, 

entrevistas não-formais. Ao todo, 38 adolescentes (ECA, 1990) foram motivados a desenhar o 

que mais chamava a atenção deles na região da escola e o que eles consideravam ser 
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decorrentes do desenvolvimento. No que tange ao perfil demográfico da amostra, foram 

obtidos desenhos de 26 meninas e 12 meninos. A média de idade dos adolescentes foi de 16 

anos e a grande maioria havia cursado apenas três anos de estudos, na ocasião da pesquisa 

empírica. Todos complementam seus estudos na Escola Comunitária do Jardim Gramacho, na 

região periférica do bairro que leva o mesmo nome. Estes sujeitos foram selecionados por 

conveniência, pois foram os primeiros que retornaram do recesso letivo, em 2011. O local 

escolhido também foi derivado da conveniência e pela sua proximidade com grandes 

empreendimentos: a Reduc, o APL e o Aterro Sanitário do Jardim Gramacho. As diferentes 

representações foram levadas em consideração, a despeito do número de pessoas que 

interagimos, levando-se em conta o caráter qualitativo da pesquisa (GASKELL, 2002). 

A observação direta e participante foi estruturada da seguinte forma. Primeiro, 

ocupamo-nos da obtenção dos dados categóricos e demográficos; num segundo momento, 

buscou-se resgatar as trajetórias de vida pessoal dos entrevistados; a partir destes 

levantamentos preliminares, realizamos perguntas sobre o local onde vivem, a periferia, 

buscando compreender como se veem. O momento foi dedicado a um aprofundamento sobre 

as interações afetivo-sociais com a família e amigos. Buscamos, depois, apreender a respeito 

da visão deles em relação ao desenvolvimento da cidade e das oportunidades que podem 

surgir. Neste momento, nós pedimos que cada um fizesse um desenho que retratasse a forma 

como eles enxergam o desenvolvimento. Em seguida, solicitamos que as narrativas dos 

desenhos fossem feitas por seus autores. Procuramos realizar as ações de forma suave e, por 

alguns momentos, de maneira lúdica objetivando racionalizar a linguagem e nos 

aproximarmos dos interlocutores.  

Os desenhos obtidos e as narrativas transcritas, após o pareamento, foram submetidos 

à análise do discurso, em sua variante francesa, para interpretação além do que havia sido 

desenhado e narrado. Os desenhos, aqui entendidos como textos, iluminaram e 

consubstanciaram nossas interpretações. A opção metodológica de realizarmos a análise do 

discurso das histórias de vida dos entrevistados, justificou-se na medida que elas permitem 

aos pesquisadores acessar as estruturas sociais e seu funcionamento, pois as narrativas das 

dificuldades mais pessoais, das tensões e contradições, nas aparências mais estritamente 

subjetivas, acabam exprimindo as estruturas mais profundas do mundo social e suas 

contradições (BOURDIEU, 1999). Por meio desta escolha metodológica, o pesquisador 

apreende os enunciados verbais e não-verbais (PUTNAM; FAIRHURST, 2001), os quais são, 

em sua essência, comportamentos comunicativos, elementos constituintes da identidade de 

um grupo (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004). Todo o material coletado, assim 

como as anotações da observação realizadas no campo, foram transcritas e geraram um 

relatório final.  

 Ao final do trabalho empírico, deparamo-nos com um grande volume de dados – 

anotações de campo, transcrições - a ser analisado. Para fazê-lo, optamos pelos mapas 

dialógicos (SPINK, 2005), instrumento o qual revelou-se extremamente valioso na 

categorização dos dados. 

Na próxima seção, apresentamos a contextualização da Baixada Fluminense como um 

espaço sócio-geográfico e a RSC. 

 

3. Periferias: contextualização histórica destes espaços sócio-geográficos 

O Brasil, assim como os demais países do denominado terceiro mundo, apresentou 

intenso processo de urbanização, especialmente na segunda metade do século XX. Em 1940 a 

população urbana era de 26,3% do total e, na virada do século XXI, esta cifra era de 81,2% 

(IBGE, 2010). Em números absolutos: em 1940 a população que residia nas cidades era de 

18,8 milhões de habitantes, e em 2000, ela era de aproximadamente 138 milhões. Esta nova 
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realidade tem implicado a necessidade de se pensar em políticas públicas de assentamento 

residencial dessa população, bem como para a satisfação de suas necessidades de água, 

energia, transporte, saúde, abastecimento, educação e trabalho, estas duas últimas em 

consonância com o que se pretende evidenciar neste artigo.  

Todavia, na prática, temos vivenciado uma verdadeira tragédia urbana brasileira: 

enchentes, desmoronamentos, poluição dos recursos hídricos, poluição do ar, 

impermeabilização da superfície do solo, desmatamento, congestionamento habitacional, 

retorno de epidemias, violência, desemprego (ALVES, 2003).  

Este crescimento urbano resultou na expansão de áreas miseráveis em torno das 

cidades, as periferias, as quais, a rigor, são a reificação da exclusão social dos trabalhadores 

livres. Como previu Joaquim Nabuco, o peso do escravismo se prolonga na sociedade 

brasileira, muito após sua abolição. Os trabalhadores que não conseguiram se inserir no 

mercado de trabalho formal, ou progredir dentro do mesmo, apelam para expedientes de 

subsistência para se prover de moradia na cidade. Isso significa que grande parte da 

população, inclusive parte daquela regularmente empregada, constrói sua própria casa, em 

áreas irregulares ou, simplesmente, invadidas. Contudo, o grande mercado de trabalho e, 

consequentemente, a esperança de prosperidade continua concentrada nos grandes centros. 

Esta realidade socioespacial de segregação da classe trabalhadora e violência são as 

principais características da região na qual este estudo se insere: a Baixada Fluminense. Neste 

termo jaz uma confluência sócio-geográfica, por determinar o espaço que fica entre o litoral e 

a Serra do Mar, bem como os oito municípios, com quase três milhões de habitantes, 

reconhecidos nacionalmente pelos altos índices de violência. Neste caso, entende-se por 

espaço não apenas uma região geográfica, mas a realidade concreta de uma sociedade, a qual 

mantém incólumes as relações entre o natural e o artificial, o natural e o político (SANTOS, 

1996). 

Na dimensão do coletivo e do palpável, a Baixada Fluminense pode ser descrita pelos 

seus índices de desempenho econômico-sociais, (falta de) planejamento urbano, arquitetura; 

mas como esta realidade tangível impacta na apreensão dos jovens sujeitos, ávidos por 

oportunidades de emprego?  

 

4. A RSC refletida na escola comunitária 

Entende-se que as organizações devam prestar contas não só aos seus acionistas, mas 

também aos empregados, mídia, governo e às comunidades nas quais operam e com as quais 

interagem. De uma forma mais abrangente, a RSC está intrinsecamente ligada ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, isto é, as operações da organização não podem impactar 

negativamente o meio ambiente e a sociedade.  

No cotidiano organizacional, não raramente, reifica-se o conceito de RSC por meio 

questões de capacitação, educação e segurança nas operações da empresa, o que envolve não 

só os empregados, mas todos os stakeholders. Reiteramos a democratização do processo 

decisório organizacional, o qual deveria se dar sobre as bases de um diálogo mais 

participativo com todos os parceiros sociais, bem como a aplicação da lógica da RSC a toda a 

cadeia produtiva, ou seja, as empresas se tornam responsáveis por seus fornecedores. Nesse 

universo, estão inseridos os jovens moradores da região do Jardim Gramacho. 

A escola comunitária surgiu por iniciativa da ação social da diocese católica da região, 

denominada Ação Social Paulo IV (Aspas), que intenta auxiliar na aprendizagem formal dos 

jovens e assim assegurar-lhes um melhor preparo às requisições do mercado de trabalho 

formal, voltado para a prática instrumental, fortemente presente na região. Essa entidade 

religiosa, que visa à equidade social, compartilha suas ações com outros entes públicos e 

privados, dentre eles, duas Secretarias do município de Duque de Caxias – a de Ação Social e 
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da Saúde e Meio Ambiente - e também com as escolas de Enfermagem e de Ciências Sociais, 

de uma universidade privada do município.  

 

5. Revelações do campo 

A apreensão de como os jovens moradores da periferia se reconhecem foi viabilizada 

por meio da análise dos desenhos, das narrativas e das entrevistas. A maior dificuldade, por 

parte dos pesquisadores, foi interpretar a linguagem usada pelos seus interlocutores, dado que 

a mesma é uma prática social e só pode ser entendida como contexto social e interacional 

(AUTHIER-REVUZ, 1995), e de construção históricas, quando no sentido foucaultiano. 

Percebemos que a prática linguageira (CHARAUDEAU; MAINGUENAU, 2004) dos 

sujeitos pesquisados são determinadas e regidas pelo social e que o falar não é apenas uma 

atividade representacional, mas um ato pelo qual se instaura – ou  modifica-se – a ordem das 

coisas e as relações sociais dentro da escola comunitária. Este processo resulta do fato de a 

periferia e sua cultura serem desqualificadas e, sistematicamente, estereotipadas como um 

mero lugar precarizado e pelo discurso predominante nas produções culturais: livros, jornais, 

filmes e novelas. 

A análise do discurso das histórias de vida dos entrevistados, os desenhos, narrativas,  

observações e interações sociais revelaram que não ocorre uma preparação adequada daqueles 

jovens da periferia ao que é demandado pelo mercado de trabalho preponderante na região. 

Inexistem ou são ineficazes as ações voltadas à aprendizagem daqueles jovens que os tornem 

capazes de trilhar os caminhos instrumentais que são a base da economia do município. Ou 

seja, na escola, seja por iniciativa da diocese, da prefeitura, da universidade que lá atuam e 

compartilham a gestão ou proveniente das outras empresas presentes na localidade, poucas 

ações direcionam os alunos para uma aprendizagem para o mercado de trabalho que façam 

eles entender a atuação deles na sociedade que os circunscrevem.  

O campo revelou que os jovens adolescentes não enxergam o desenvolvimento 

técnico-instrumental (FOUCAULT, 1996) preponderantemente propagado no município por 

meio de discursos oficiais, mas sim, explicita a existência de carências e violências, inclusive 

a familiar; a falta de infra-estrutura educacional e hospitalar; às drogas e ao tráfico; o 

alcoolismo; a pirataria e contrabando como atividades comuns; à degradação ambiental com 

venda de animais silvestres; à prostituição de familiares próximos, à perda do emprego dos 

pais com a desativação do aterro sanitário que, inclusive, é a principal forma de se obter renda 

lícita na localidade; além de outras mazelas da região.  

Os desenhos e as narrativas mostraram também relativa ausência do Estado e muitas 

incompreensões das responsabilidades, inerentes aos demais actantes organizacionais que lá 

participam das ações. Pois os jovens não conseguem perceber os limites de cada entidade 

presente na escola. 

 

6. Para concluir 

A proposta da pesquisa aqui apresentada foi identificar de que maneira o 

desenvolvimento decorrente de grandes empreendimentos é percebido pela periferia urbana, 

em especial ao juvenil olhar dos adolescentes que estudam na Escola Comunitária do Jardim 

Gramacho, uma instituição privada de ensino fundamental que está localizada no bairro que 

leva o mesmo nome, adjacente ao APL formado por indústrias e empresas petroleiras.  

Analisar indivíduos por meio de uma única característica homogênea compartilhada 

pelos mesmos, seja característica física, social ou comportamental, resulta em análises 

simplistas e equivocadas (IRIGARAY, 2008). Isto não se provou diferente nesta pesquisa. 

Nossa amostra incluiu meninos e meninas, adolescentes de 12 a 17 anos, com etnias e 

composições familiares distintas. Todos estes indivíduos relataram sofrer discriminação em 



 7 

função do morarem no Jardim Gramacho simboliza para os demais habitantes do município 

de Duque de Caxias como sendo um local não desenvolvido. 

O local, apesar da proximidade deste importante pólo de desenvolvimento para a 

região e para o país, é marcado pela notória carência de infra-estrutura pública, pela 

insalubridade, pelo mau cheiro. Além disso, é infestado de insetos e roedores, provenientes do 

imenso aterro sanitário instalado, há décadas, na região. 

Entendemos que a entidade idealizadora da escola e seus parceiros gestores, a 

Prefeitura e uma universidade privada do município de Duque de Caxias, não conseguem 

promover a inserção dos jovens em projetos que iniciem uma aprendizagem tecnológica, uma 

vez que não tivemos relato da introdução de sequer um jovem, que tenha estudado na escola 

comunitária, nas empresas constituintes do APL. Também nos foi possível perceber que as 

principais empresas constituintes do APL petroleiro formado na região adjacente não capacita 

os jovens que lá residem e estudam, contrariando os preceitos de suas políticas presentes nos 

discursos de RSC 

Não há um descontentamento dos pesquisadores, pois o desvelar das rusgas existentes 

naquele tecido social, também nos permitiu perceber aspectos positivos no processo 

colaborativo da comunidade e a forma pela qual as organizações lá presentes, aqui já citadas, 

contribuem, assumem e compartilham a RSC, para além da retórica. Isso foi evidenciado nos 

desenhos que repudiavam o uso de entorpecentes. 

Ademais, o presente estudo visa colaborar com iniciativas organizacionais para o 

encadeamento de ações conjuntas dos actantes na correta apropriação da linguagem aplicada 

na escola comunitária do Jardim Gramacho, afim de propiciar uma formação teórico-

instrumental que seja adequada à população jovem que lá passa boa parte dos dias úteis da 

semana e que será, em breve, a que estará - ou não - presente no mercado de trabalho. 

De certa forma, este estudo intenta retirar um breu que percebemos existir na visão dos 

jovens da região periférica estudada, e chamar a atenção para o portal de oportunidades - 

umbral – que a localização geográfica privilegiada do bairro do Jardim Gramacho, capaz de 

atrair centenas de empresas, mas que não se mostra eficaz em proporcionar a responsabilidade 

social corporativa além dos limites da retórica. Este é o desafio para os administradores e 

acadêmicos, que priorizam a ética sobre os resultados: é possível elaborarmos políticas, 

redesenharmos práticas e processos organizacionais, no sentido de realmente incorporarmos 

todos os stakeholders no corpus organizacional? Esta é nossa proposta para uma futura 

agenda de pesquisa. 
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