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Resumo 

Esse trabalho apresenta-se como um ensaio que problematiza a Responsabilidade Social, 

discutindo seu caráter assistencialista e apresenta uma perspectiva de práxis de 

Responsabilidade Social, tendo como base a teoria crítica e desenvolvido a partir de pesquisa 

bibliográfica. Após contextualizar a Responsabilidade Social, discutem-se as divergências 

entre teoria e prática do conceito, para em seguida discutir a natureza do problema. Nesse 

ponto do trabalho chega-se ao conceito de práxis de Responsabilidade Social, construído pela 

perspectiva freireana/arendtiana que consiste num movimento dialético ação/reflexão/ação. 

Por fim, para que as organizações atuem nessa perspectiva, aponta-se a Educatividade como 

uma possibilidade, para o quê as organizações devam se constituir como espaços de 

aprendizagem mútua, nos quais é possível desenvolver processos participativos com vistas ao 

desenvolvimento dos sujeitos, capacitando-os a serem co-autores ou co-responsáveis por 

qualquer ação que diga respeito à sua vida, ou seja, como espaços de Educatividade em que se 

desenvolvam processos de ação e reflexão para a emancipação humana. 

 

Palavras-chave: Práxis de Responsabilidade Social; Educatividade; Estratégias 

Empresariais. 

 

1. Introdução 

―Ser uma organização socialmente responsável
i
‖ é um discurso que tem recebido 

importância no contexto atual e cada vez maior destaque na academia, na mídia, na política, 

nas instituições públicas e privadas e no terceiro setor. A evolução deste fenômeno coincide 

com o crescimento dos problemas que afetam a sociedade e o mundo.  Trata-se de um 

movimento em contínua transformação, o qual reflete as expectativas da sociedade em 

diferentes momentos (ISO 26000, 2010).  Por um lado as organizações cresceram dando 

origem às grandes corporações multinacionais, cujos faturamentos podem superar o Produto 

Interno Bruto de alguns países.  E por outro, o Estado passou por momentos de crise em que 

perdeu credibilidade na garantia do bem-estar da sociedade (OHMAE, 2006). Nesse contexto, 

as expectativas da sociedade voltaram-se para as organizações demandando delas 

responsabilidade na garantia do bem-comum (ALPERSTEDT, QUINTELLA e SOUZA, 

2010).  

Durante um longo período de tempo as questões ambientais, sociais e econômicas foram 

tratadas separadamente. Em meados da década de 1970 movimentos ambientalistas surgiram 

em protesto aos problemas gerados pela utilização de recursos e emissões. E ao mesmo tempo 

movimentos sociais buscavam conquistar garantias para os trabalhadores, que cada vez mais 

dependiam das organizações para sobreviver (KREITLON, 2008). Assim, essas questões 

foram se imbricando. Começou-se a perceber que todos os problemas são globais, 

interdependentes e inter-relacionados. Principia a surgir na sociedade uma visão mais ampla, 

que considera que as organizações precisam assumir responsabilidades no âmbito social, 
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econômico e ambiental, e que essas questões se relacionam. Está posto o tripé do 

desenvolvimento sustentável no âmbito da Responsabilidade Social, com um pacto 

intrageracional e intergeracional (BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009), pelo menos 

teoricamente.  

No âmbito organizacional a visão da Responsabilidade Social foi também se modificando 

e recentemente foi inserida no campo da Estratégia Empresarial (FARIA E SAUERBRONN, 

2008). Ocorre que muitas organizações enxergaram aí uma potencialidade para obter 

vantagens competitivas. Nesse sentido, a Responsabilidade Social passou a ser vista como 

agregadora de valor aos produtos e à marca (GIULIANI e SPERS, 2010). Acredita-se que a 

inserção da Responsabilidade Social nas estratégias da organização contribui para a retro-

alimentação de um ciclo, em que a participação de um número cada vez maior de empresas 

neste movimento acaba por pressionar outras empresas a inserirem em suas estratégias 

práticas consideradas ambientalmente, economicamente e socialmente responsáveis (SILVA e 

SOUZA, 2009; SANTOS, 2008). Movimento esse compreendido como isomorfismo 

organizacional (ALPERSTEDT, QUINTELLA e SOUZA, 2010). No entanto, mesmo com a 

entrada de um número cada vez maior de empresas neste movimento, muitos problemas ainda 

perduram, as desigualdades sociais permanecem discrepantes e alguns problemas crescem 

exponencialmente como a questão dos resíduos sólidos, por exemplo.  

Assim, considera-se que há ainda um vasto campo para pesquisas sobre o tema, 

principalmente para estudos que visem discutir criticamente esse movimento e que ajudem a 

refletir sobre novas possibilidades para a atuação das organizações na perspectiva da 

Responsabilidade Social. Faz parte desse movimento crítico da academia a visão de que há 

uma inversão entre o público e o privado, no contexto da diminuição do papel do Estado 

(PAOLI, 2003; PFEIFER, 2006). Neste sentido, Paoli (2003, p.389) afirma que a 

Responsabilidade Social produz a descapacitação dos cidadãos, aos quais ―resta-lhes a 

esperança de serem capturados pelas políticas compensatórias e localizadas da filantropia 

social organizada no âmbito dos grupos da sociedade civil‖. O que se apresenta como 

problema é o caráter assistencialista das ações praticadas por muitas organizações, a partir das 

quais problemas que são da ordem do que é ―público‖ acabam permanecendo na esfera 

―privada‖. Nessa vertente mais crítica alguns autores dão indicativos de que a 

Responsabilidade Social não rompe com as estruturas legitimadas que garantem a perpetuação 

dos problemas sociais, econômicos e ambientais que enfrentamos no contexto atual 

(CAMARGO, 2009; PFEIFER, 2006; PAOLI, 2003; KREITLON, 2008, entre outros). E 

muito embora as organizações não sejam as únicas responsáveis por esses problemas, elas 

podem atuar de maneira mais efetiva para garantir não só a sua sobrevivência, mas também 

das pessoas e do planeta. Afinal, como indicam Giuliani e Spers (2010), não há empresa 

sustentável em sociedade falida. Por isso é fundamental estudar novas possibilidades de 

atuação para as organizações.  

Para contribuir com a discussão a cerca de novas possibilidades para as organizações, 

busca-se nesse trabalho discutir sobre esse caráter assistencialista da Responsabilidade Social 

e apresenta-se uma perspectiva de práxis de Responsabilidade Social, tendo como base a 

teoria crítica. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental que ajudou na construção do 

embasamento teórico/empírico desse ensaio. A discussão realizada aborda essa perspectiva a 

partir dos núcleos temáticos ‗ação e reflexão‘ desenvolvidos com o aporte teórico da 

pedagogia freireana e da concepção arendtiana de ação. 

 

2. Delimitando a Responsabilidade Social no contexto recente 

A Responsabilidade Social carrega consigo um contexto histórico, político e econômico. 

Trata-se de algo dinâmico que vêm se modificando nas últimas décadas. No Brasil, foi a partir 

do processo de transição democrática, com a constituição de 1988 que as iniciativas de ação 
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social empresarial começaram a se intensificar. Em 1987 surgiu o PNBE (Pensamento 

Nacional de Bases Empresariais), movimento constituído por um grupo de empresários 

paulistas que defendia o aprofundamento da democracia, a economia de mercado, a melhor 

distribuição de renda, a negociação para a resolução dos conflitos, a aceitação da diversidade 

e a defesa do patrimônio material e humano do país (CAMARGO, 2009).  

Na década de 1990 o movimento da Responsabilidade Social continuou a crescer. A 

realização da Conferência Eco-92 no Rio de Janeiro contribuiu para que o tema ganhasse 

visibilidade no país e no mundo, constituindo-se como um marco importante no contexto 

histórico dessa década. Documentos como a Agenda 21 e a Carta da Terra foram criados a 

partir desta conferência. Destaca-se também a formalização do protocolo de Kyoto no Japão 

como um marco importante para uma visão mais sistêmica da interdependência dos 

problemas, e com isso, para a visão de que os mesmos devem ser tratados globalmente. O 

pacto global, formalmente lançado em 2000 pelas Nações Unidas, também é uma iniciativa de 

caráter global, o qual solicita que as empresas explicitem sua adesão aos princípios relativos 

aos direitos humanos, as normas trabalhistas e questões ambientais.  Mas foi a partir desta 

década que o movimento em prol da resolução de problemas ambientais, econômicos e sociais 

ganhou maior destaque (BIRD E GRIESSE, 2007).  

As discussões sobre a Responsabilidade Social recebem influências dos movimentos 

ambientais, econômicos e sociais que se desenvolvem a partir de situações concretas 

vivenciadas pela sociedade em seu cotidiano. Por isso, diversos campos discutem sobre o 

tema e muitos embates conceituais permeiam as distintas correntes teóricas. Contudo, no 

campo da Ciência Social Aplicada da Administração, a definição mais utilizada do que se 

compreende como Responsabilidade Social de acordo com Moretti e Campanario (2008) é a 

do Instituto Ethos:  
... a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 

estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais (ETHOS, 2010, s/p). 
 

Possivelmente isso se dê pela importância do instituto na promoção e disseminação de 

práticas socialmente responsáveis já que se trata de uma das principais organizações 

brasileiras neste âmbito. Almeida (2007) aponta que a visão do Instituto Ethos permeia a 

conceituação utilizada por diversos autores brasileiros. A NBR 16001:2004
ii
 adota 

conceituação similar à do Instituto Ethos, pois também tem como base as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável, propõe que se leve em consideração os requisitos legais, os 

compromissos éticos e a preocupação com a promoção da cidadania, com o desenvolvimento 

sustentável e a transparência da gestão no desenvolvimento de políticas e nos objetivos das 

organizações. Destaca-se também que o desenvolvimento dessa norma foi discutido por um 

grupo com representantes de empresas privadas, públicas, governos, ONGs, universidades, 

entre outras.  Esta comissão também integrou as discussões da ISO 26000 (2010), norma 

internacional que se apresenta como diretriz que pretende auxiliar as organizações para a 

contribuição com o desenvolvimento sustentável.  

De acordo com a ISO 26000 (2010), a Responsabilidade Social é fruto da vontade das 

organizações em incorporar considerações socioambientais em seus processos decisórios e se 

responsabilizar sobre os impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio 

ambiente. A diretriz explicita sete princípios da responsabilidade social: prestação de contas e 

responsabilidade; transparência; comportamento ético; respeito pelos interesses das partes 

interessadas (stakeholders); respeito pelo estado de direito; respeito pelas normas 
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internacionais de comportamento; respeito pelos direitos humanos. A ISO 26000 (2010) 

observa que esses princípios devem ser integrados em toda a organização e praticados em 

suas relações, ou seja, esses princípios devem guiar a gestão das organizações numa 

perspectiva ampla. 

A teoria dos stakeholders considera que diversos grupos afetam e são afetados pelas 

organizações. A influência desta teoria é notória e sua força reside no fato de considerar as 

empresas como redes de relacionamentos complexos, diversificados e inter-relacionados 

(BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009).  No que se refere ao relacionamento com os 

stakeholders, a ISO 26000 (2010) defende que as organizações precisam levar em 

consideração os interesses das partes, ou seja, dos seus stakeholders. Para tanto, observa a 

importância de dar voz às partes interessadas num processo interativo. O processo de 

engajamento dos stakeholders pode ajudar a organização na construção de uma base sólida 

para a tomada de decisões, de acordo com a diretriz.  

Barbieri e Cajazeira (2009) compreendem que a Responsabilidade Social é o meio para 

tornar efetiva a contribuição das organizações para o desenvolvimento sustentável. Essa 

mesma compreensão pode ser percebida na ISO 26000 (2010) quando destaca que o 

desenvolvimento sustentável trata de objetivos comuns a todas as pessoas, e a contribuição 

para esse desenvolvimento deve ser o objetivo da Responsabilidade Social. Ora, se 

retomarmos o trecho do Relatório Brundtland que define o desenvolvimento sustentável como 

―... aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades‖ (BRUNDTLAND, 1991, p. 46), é 

possível compreendê-lo como um modelo de desenvolvimento que supera as desigualdades 

presentes em grande parte do mundo e aponta para a necessidade do equilíbrio entre consumo, 

recursos naturais e capacidade do planeta. É fato, que diversas compreensões sobre o papel 

das organizações são possíveis. Para levantar a forma como as organizações estão agindo 

realizou-se uma pesquisa documental buscando resultados de pesquisas empíricas que ajudem 

a refletir sobre essas ações. 

 

3. Divergências - Da teoria à prática 

A proposição de novas teorias tem como base, comumente, o mundo vivido, chamado de 

empírico. No caso da Responsabilidade Social não é diferente. Destacou-se anteriormente que 

esse conceito evoluiu e acompanhou as expectativas da sociedade em distintos momentos 

históricos, construído a partir de análises/situações ex-post facto ou ex-ante facto. Os 

resultados dessas análises têm como propósito melhorar a gestão das organizações, e de um 

modo mais amplo, a vida da sociedade. As teorias e os conceitos apresentados na academia 

têm função de ―recomendação‖ para as organizações, não para todas, mas para aquelas que 

acessam de algum modo o que é produzido pela academia.  

Conforme se destacou anteriormente, os conceitos de Responsabilidade Social delimitam 

uma forma de gestar a organização que leva em consideração princípios e valores. Assim, as 

organizações que não tiverem os mesmos incorporados em sua gestão, podem ―se guiar‖ pelas 

recomendações teóricas. Dessa forma, as organizações podem modificar sua forma de gestão 

a fim de se tornarem socialmente responsáveis. Entretanto, a mudança não é um processo 

simples. Exige tomada de consciência, planejamento e o desenvolvimento de novas formas de 

ação, que variam de acordo com o grau de maturidade da organização, especialmente de seus 

líderes, sobre os problemas a serem enfrentados, e mais que isso, sobre a forma (o meio) para 

se chegar ao objetivo proposto.  

Por conseguinte, o processo de incorporação da Responsabilidade Social na gestão das 

organizações comumente solicita mudanças. Contudo, acredita-se que muitas organizações 

enredam-se no ciclo de implantação da Responsabilidade Social por pressão dos grupos de 

interesse e assumem um discurso de empresa responsável, mas em muitos casos, não refletem 
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em profundidade sobre as demandas que a implantação da Responsabilidade Social solicita. 

As mudanças, desta forma, podem se tornar ações paliativas que pouco contribuem para uma 

efetiva transformação na realidade. Exemplo dessa situação é dado por Silva, Matos e 

Piccinini (2004), que analisaram os comportamentos das refinadoras de cera de carnaúba em 

Fortaleza quanto a Responsabilidade Social. Os autores apontam que as empresas confundem 

a Responsabilidade Social com a obrigação social e que as ações sociais são voltadas para o 

assistencialismo, o que na nossa compreensão não contribui para o desenvolvimento 

sustentável. 

No âmbito interno das organizações, Soares (2004) defende que o sistema capitalista é a 

própria contradição da Responsabilidade Social, pois embora se observem boas intenções e 

motivações socialmente admissíveis, há incoerências entre o discurso e práticas 

organizacionais.  A autora apresenta reflexões sobre o mundo do trabalho e as contradições 

praticadas no interior das próprias organizações em relação aos seus trabalhadores. Confronta 

a postura ética frente aos trabalhadores indicada pelo Instituto Ethos, que prega a gestão 

participativa, participação nos resultados, programas de valorização da diversidade, 

compromisso com o desenvolvimento profissional e empregabilidade, saúde, segurança, 

condições de trabalho e aposentadoria. Evidencia que o autoritarismo, a injustiça, a 

subordinação ética e competitividade, o conformismo e a desvalorização humana tendem a se 

manter no contexto organizacional se mudanças não ocorrerem. Desta forma, a implantação 

da Responsabilidade Social não garante transformação na própria realidade organizacional. 

Nesta mesma perspectiva, Guimarães (2004) em análise sobre a Responsabilidade Social 

de uma empresa de Call Center identificou que a mesma preocupa-se com seus stakeholders 

externos, mas esquece-se do público interno, gerando insatisfação na promoção da qualidade 

de vida no trabalho, o que é inconsistente com uma prática socialmente responsável que leve 

em consideração todos os stakeholders. Não se pode ignorar que mudanças ocorreram no 

interior de algumas organizações, as quais deram passos importantes no sentido da promoção 

da igualdade racial, da questão de gênero, políticas de remuneração, benefícios e carreira, 

cuidados com a saúde, com a segurança e com as condições de trabalho, compromisso com o 

desenvolvimento profissional e no comportamento frente a demissões. Entretanto, é preciso 

discutir em que medida e de que forma essas questões estão sendo pautadas pela maioria das 

organizações. Uma maioria cheia de peculiaridades e circunstâncias, o que amplia e atrita essa 

discussão. É discutível e pouco provável que a práxis de uma pequena empresa possa ser a 

mesma de uma grande, ambas tendo que conviver com o mesmo peso e idênticas exigências 

tributárias e trabalhistas. 

Outra questão importante que já vêm sendo discutida no âmbito acadêmico diz 

respeito ao tipo de atividade que a empresa exerce. Nesse sentido, as ações de 

Responsabilidade Social seriam responsáveis por diminuir os conflitos com os grupos que 

exercem pressão sobre estas atividades como cita Camargo (2009). Nesta mesma direção 

Rampinelli e Guimarães (2006) acreditam que as ações de Responsabilidade Social adotadas 

pelas organizações objetivam manter o status quo e amenizar os conflitos com a sociedade, as 

quais não contribuem para a emancipação humana. Eles observam também que algumas 

organizações, tais como, fabricantes de cigarro, de bebidas alcoólicas, de produtos altamente 

poluentes, entre outros, tem atividades que por si só são prejudiciais à sociedade. E por isso, 

não poderiam ser consideradas como socialmente responsáveis. 

Essa discussão também foi pautada pelo professor Luiz Felipe Machado Nascimento 

durante o EnANPAD (2010), na apresentação de um trabalho que trata sobre as práticas de 

gestão da Responsabilidade Social em indústrias beneficiadoras de tabaco da região Sul do 

Brasil (BACKES, SELIG e MARINHO, 2010). Diversos participantes da sessão debateram a 

questão. Evidenciou-se que parte dos presentes considera que a gestão responsável de uma 

organização inclui as atividades produtivas da mesma, e por isso, há que se questionar seu 
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discurso no âmbito da gestão da Responsabilidade Social quando seus produtos são maléficos 

para a sociedade. Quanto ao ramo de atividade vale também destacar as considerações feitas 

por Oliveira (2005), confirmando que as empresas que mais publicam seus balanços sociais 

são aquelas que têm atividades com maiores impactos negativos, sociais e ambientais. A partir 

dessas considerações é possível dizer que a gestão responsável de uma organização deve 

avaliar os produtos e atividades realizados pela organização e os impactos relativos aos 

mesmos para a sociedade.  

Ainda no âmbito das atividades produtivas, pode-se citar o estudo recente em usinas de cana-

de-açúcar realizado por Bragato et al (2010), no qual identificaram que a iniciativa de projetos 

sociais partiu dos proprietários das empresas pesquisadas. Os resultados apontaram que as 

ações sociais desenvolvidas pelas organizações estudadas pelos autores têm como objetivo 

amenizar os conflitos com a sociedade gerados pelas externalidades negativas que as 

empresas produzem, ou seja, as ações sociais encontram-se num estágio compensatório. 

Evidenciou-se que a Responsabilidade Social demonstra uma preocupação com a 

imagem corporativa nas empresas pesquisadas. E, por outro lado, os projetos desenvolvidos 

pelas empresas são centralizados no interior das organizações, com pouca participação tanto 

da comunidade interna como externa nos processos decisórios. Para os autores a forma de 

condução do processo dificulta a emancipação social e a construção de parcerias que 

poderiam se desenvolver a fim de construir novos valores organizacionais, constatando-se 

divergências entre discurso e prática. 

Quanto às parcerias, Bittencourt e Carrieri (2005) indicam que as organizações 

priorizam a execução de projetos filantrópicos nas comunidades em substituição à formação 

de parcerias objetivando o fortalecimento da economia regional. Essas considerações são 

feitas a partir dos resultados dos estudos de caso realizados pelos autores, nos quais 

identificaram que as organizações praticam um conjunto de ações compreendidas como 

normas éticas respondendo às pressões sociais, mas ignoram a insatisfação dos agentes 

políticos referenciados na sociedade. Um ponto importante se refere à tensão nas relações de 

poder decorrentes principalmente da visão da Responsabilidade Social como peça de 

estratégia empresarial. Para eles, essa visão impede iniciativas conjuntas que poderiam 

contribuir com o desenvolvimento sustentável. Nas ações analisadas, a Responsabilidade 

Social se configura como uma via de mão única, em que um conjunto de atores permanece 

inteiramente submisso. 

É possível identificar que muitas organizações têm criado suas próprias fundações 

para desenvolver ações no âmbito social. Entretanto, num estudo sobre as fundações 

corporativas, que compõe o terceiro setor e atuam no campo social, ao contrário do que se 

supõe, constatou-se que a lógica predominante nesses espaços é a lógica do capital, do 

mercado, contrariando o discurso de que o Terceiro Setor é o lugar de (re) construção do 

espaço político (MEDEIROS, BORGES e MIRANDA, 2008). 

Diretamente através de suas próprias fundações, ou indiretamente apoiando outras 

organizações não-governamentais, é fato que houve um aumento significativo nos últimos 

anos do envolvimento das organizações privadas com as questões sociais. Santos (2008) 

confirma que a institucionalização da Responsabilidade Social no Brasil deriva da 

necessidade de adaptação das empresas ao ambiente. Contudo, os resultados da pesquisa deste 

autor apontam que as empresas elegem temas e populações para beneficiar públicos que sejam 

convergentes com suas atividades, que tenham visibilidade na mídia ou que gozem de 

simpatia por parte da sociedade. Também observa que as empresas negligenciam áreas em 

que a atuação do Estado é deficiente, mas que não são do seu interesse, como a população 

carcerária. Fischer e Falconer (2001) já haviam identificado que a principal área de atuação 

das empresas está ligada as crianças e adolescentes. Outros grupos vulneráveis como 

dependentes químicos, portadores de HIV, moradores de rua, portadores de deficiência e 
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terceira idade têm sido contemplados em escala muito menor pelas organizações. Esses 

públicos, corriqueiramente, precisam e demandam um cuidar permanente ou, pelo menos, 

muito longo. Típica exigência que as empresas evitam com o intuito de mitigar riscos 

orçamentários e de imagem. Públicos que exigem intensos cuidados especiais estão, em geral, 

distantes do pragmatismo corporativo. Focar na educação com algum teor profissionalizante é 

ao mesmo tempo muito útil aos jovens e, simultaneamente, menos arriscado. 

Nesse sentido, Silva e Souza (2009) assinalam que a educação é alvo principal das 

práticas de Responsabilidade Social das organizações, porém, tal participação é ancorada por 

um conteúdo ideológico que produz e reproduz a manutenção do controle social. Através de 

uma pedagogia da habituação criam-se um conjunto de dispositivos que visam à produção de 

novas subjetividades para os estudantes, através de ―regulação comportamental e cultural de 

forma a habituá-los à lógica hegemônica do capital neste novo período de acumulação‖ 

(SILVA e SOUZA, 2009, p. 7).  

Contudo, partindo da visão do mainstream da área da Ciência Social Aplicada da 

Administração do que seja Responsabilidade Social, é possível dizer que muitas organizações 

ainda não compreendem o sentido da Responsabilidade Social ou se apropriam do termo, sem, 

contudo, mudar a gestão organizacional, o que evidencia contradições entre discurso e prática. 

Essas contradições coexistem nas práticas e conflitos cotidianos por vários motivos: pela 

incompreensão das potencialidades da Responsabilidade Social no aprimoramento dos 

processos corporativos, pelas brechas conceituais de formação dos gestores e pelo 

engessamento da legislação trabalhista que, recorrentemente, poderia associar itens de 

Responsabilidade Social a benefícios trabalhistas definitivos que acabariam sendo 

incorporados em larga escala sem qualquer critério de relevância social.  Ademais, dentre os 

casos apresentados, diversos deles denotam que as ações são realizadas para melhorar a 

imagem da marca, para amenizar externalidades ou para responder às pressões advindas do 

próprio processo produtivo.  

 

4. Responsabilidade Social – Discutindo a natureza do problema 

Muitas questões colocadas até agora implicam na postura que a organização adota em 

suas práticas no âmbito da Responsabilidade Social. Destacaram-se alguns resultados, os 

quais demonstram que as ações são realizadas verticalmente, ou seja, os próprios interessados 

não participam do processo decisório. Nesse sentido Camargo (2009) argumenta que é muito 

trabalhoso para as organizações saírem da postura do ―para‖ e envolverem-se ―com‖. Além 

disso, observa que o discurso da Responsabilidade Social é contraditório, pois não aborda a 

natureza política do próprio conceito. Essa política de que fala o autor não está relacionada 

com as políticas públicas, mas com a própria concepção de Responsabilidade Social que deve 

ser pensada a partir da dimensão política do homem para agir a favor do bem comum.  

Neste sentido, Pfeifer (2006) acredita que os programas e projetos de Responsabilidade 

Social deslocam a cidadania do espaço público e a esvaziam de seu substrato político. Torna 

os cidadãos passivos em relação aos direitos construídos na esfera pública, e conformistas 

numa arena política mais ampla, espaço em que poderiam ser construídos projetos coletivos 

capazes de alterar o modelo vigente, indicando uma inversão entre o público e o privado. Para 

ela, ao assumir parte do papel do Estado às organizações aumentam seu poder e contribuem 

para a hegemonia do sistema capitalista. Corroboram destas considerações Martins e Silva 

(2008), que estudaram a construção da legitimidade no discurso das empresas-modelo em 

Responsabilidade Social Empresarial. Através de alguns casos os autores identificaram que a 

relação estabelecida através da Responsabilidade Social dá legitimidade às ações 

organizacionais contribuindo para a manutenção da lógica dominante.  

Também para Xavier e Maranhão (2008) as empresas são geradoras de grande parte dos 

problemas da sociedade e agem, tal como o Estado, em prol da manutenção da ordem vigente. 



9 

 

Elas acreditam que a Responsabilidade Social é uma mediação entre capital e trabalho que 

não se desvencilha da única responsabilidade dos homens de negócio, apontada por Friedman 

(1962), o lucro. Também ressaltam o esvaziamento da esfera pública através de um 

movimento que desapropria o homem da sua condição de cidadão e mantêm o status quo. 

Nessa perspectiva, Kreitlon (2008), através de análise crítica do discurso ao estudar a 

Responsabilidade Social no campo da indústria do petróleo, indica que a atuação das 

empresas no campo social é um exemplo clássico de estratégia para a manutenção da 

hegemonia neoliberal. Ao atuar de maneira proativa na agenda política da Responsabilidade 

Social as empresas conseguem afastar ou adiar ameaças regulatórias sobre suas atividades. 

Ela considera que um modelo de empresa responsável depende não só do empresário e da 

sociedade civil, mas, sobretudo, do lugar ocupado pelo Estado na regulação nacional e 

internacional, como ator legítimo para definir e perseguir o interesse público. 

Paoli (2003) argumenta que a Responsabilidade Social nas empresas é legitimada pelo 

terceiro setor. A autora faz uma reflexão sobre o que ela denomina de ator inesperado, a 

empresa, no ―terreno do ativismo social‖ (idem, p.378).  Ela assume uma postura crítica ao 

dizer que a proposta de investimento sistemático empresarial privado retira ―da arena política 

e pública os conflitos distributivos e a demanda coletiva por cidadania e igualdade‖ (idem, p. 

379). Para esta autora há um potencial inovador na mobilização empresarial, mas por outro 

lado este movimento oculta as políticas que aprofundam a exclusão social e desorientam 

politicamente a sociedade. Além disso, Paoli (2003) observa que a grande maioria dos 

empresários não discute as fontes de promoção da miséria e não intervêm no debate sobre a 

atual política econômica. Para ela, falta ao movimento de Responsabilidade Social a 

conscientização dos direitos e deveres que contemplem um espaço público real.  

 
Um espaço público, civil e pluralizado não acolhe a figura do outro como 

receptores homogeneizados pela sua carência, nem aceita que os bens sociais 

produzidos socialmente sejam distribuídos discursivamente como 

generosidade privada de um doador ou de uma classe. Pelo contrário, os 

espaços públicos só se tornam assim quando os socialmente desiguais se 

encontram em equivalência como atores e sujeitos autônomos de 

protagonismo político e civil, e pelo exercício conjunto e conflitivo do 

debate, reflexão e deliberação sobre um mundo comum, avancem para além 

das garantias constitucionais e jurídicas ao concretizar o direito de participar 

na pluralidade das demandas de cidadania (PAOLI, 2003, p.403). 
 

Paoli (2003) acredita também que as ações de voluntariado promovidas pelas 

organizações, podem proporcionar experiências reflexivas, mas são distantes de qualquer 

discussão politizadora. Não há estímulos para conectar tais ações às políticas públicas. Essa 

despolitização da questão social, para ela, parte do princípio da desqualificação do poder 

público. E para ser politicamente relevante, seria preciso que o movimento de 

Responsabilidade Social reconhecesse em sua própria constituição que a cidadania é 

fundamental para a garantia dos direitos e dos deveres, voltando-se, portanto, para uma gestão 

que vise à emancipação dos sujeitos, uma emancipação que não se dá no marco da regulação, 

mas do desenvolvimento de uma subjetividade política
iii

 que potencializa a transformação de 

valores na sociedade. Com base nessas ponderações assume-se para o contexto deste trabalho 

a concepção de Responsabilidade Social como práxis, movimento dialético que se desenvolve 

a partir da ação e da reflexão humana. Assim, as ações desenvolvidas no âmbito privado das 

organizações poderão retornar ao espaço público que é esfera de atuação do cidadão para 

discussão dos negócios comuns dos homens
iv

.  
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5. Práxis como movimento de emancipação dos sujeitos 

Para Arendt (2005) a ―vita activa‖ contempla três atividades humanas fundamentais: o 

labor, o trabalho e a ação. O labor se refere as nossas necessidades biológicas e a condição 

humana dessa dimensão é a própria vida. A dimensão do trabalho é a produção do mundo 

artificial, trata-se da produção dos artefatos humanos. A mundanidade é a condição humana 

nesta dimensão. E a dimensão da ação, que é compreendida como a única atividade que os 

homens exercem diretamente entre si, sem mediações. Essa condição para ela corresponde à 

condição humana da pluralidade que significa dizer que os homens e não o Homem habita o 

mundo. 

Arendt (2005) considera que todos os aspectos da condição humana têm alguma relação 

com a política, mas é na ação que os homens se encontram, mediados pela linguagem, 

expressando pluralidade de opiniões que se confrontam politicamente e são efetivados através 

da retórica. Assim, a palavra é a ligação da vida em comum. Para ela ―a esfera pública, 

enquanto um mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e contudo evita que 

colidamos uns com os outros‖ (idem, p. 62). A ação, para Arendt (2005), se dá 

exclusivamente na esfera pública (política) enquanto o labor e o trabalho estão no domínio da 

esfera privada, que é o reino da necessidade por atender as demandas da sobrevivência 

humana. Entretanto, o espaço da ação política tem sido cada vez mais ocupado pela 

administração econômica-social, desta forma, a esfera social que fazia parte da esfera privada 

do lar passa a vir a público. Por outro lado, os homens, ao se tornarem seres privados, são 

também privados de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles, se 

tornando prisioneiros de sua própria existência. Arendt (2005) ressalta que essa inversão 

diminui a potência humana de ser plural pela privatização do espaço público, e com isso, 

diminui também as possibilidades de construção de espaços para a ação humana, ou seja, para 

a discussão dos negócios comuns dos homens.  

Com essas explanações é possível retomar as discussões apresentadas (PFEIFER, 2006; 

KREITLON, 2008; XAVIER E MARANHÃO, 2008; CAMARGO, 2009; PAOLI, 2003; 

entre outros) a partir da perspectiva da ação de homens plurais que habitam o mundo em 

Arendt (2005). Desta forma, quando se fala da inversão entre o público e o privado no âmbito 

da Responsabilidade Social aponta-se para uma ocupação da esfera pública pelas 

organizações, que vai se naturalizando pela repetição do comportamento das organizações e 

da própria sociedade. 

Por outro lado, a perspectiva de práxis de Responsabilidade Social sugere uma 

desnaturalização das práticas comumente realizadas no âmbito organizacional. Assim, este 

estudo localiza-se nos estudos críticos no campo da Ciência Social Aplicada da 

Administração. A teoria crítica busca caminhos alternativos para desnaturalizar as verdades 

que legitimam as formas de dominação. O movimento na teoria crítica é um continuum, pois 

busca constantemente a reflexão, a transformação e a revisão (MISOCZKY E AMANTINO-

DE-ANDRADE, 2005). Além disso, os estudos críticos favorecem o questionamento, a 

reflexão e estão voltados para a emancipação (PINTO E MARANHÃO, 2009). Alvesson e 

Deetz (1999) acreditam que a teoria crítica deve contribuir para a produção de sistemas que 

venham ao encontro das necessidades humanas. Davel e Alcadipani (2003, p.74
v
), 

estabelecem três critérios para os estudos críticos. São eles: ―(1) a promulgação de uma visão 

desnaturalizada da administração, (2) intenções desvinculadas da performance e (3) um ideal 

de emancipação‖. Viera e Caldas (2006) reafirmam que o conceito de emancipação é central à 

teoria crítica.  

A pesquisa embasada nesta teoria não deve se limitar a compreensão do mundo, mas 

também indicar possibilidades. Para os autores a teoria crítica é um dos caminhos possíveis 

para uma sociedade melhor e mais justa. Neste sentido, esse ensaio fornece contribuições 

importantes para se refletir sobre as estratégias adotadas pelas organizações que possam 
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contribuir com o processo de emancipação. Para tanto, a incumbência do pesquisador crítico é 

identificar estruturas e obstáculos à emancipação. Trata-se de ―compreender o mundo que é a 

partir do que ele pode ser; e ver, na realidade, o que impede a concretização dessa outra 

configuração‖ (MISOCZKY E AMANTINO-DE-ANDRADE, 2005, p.237). 

Assim, um dos objetivos ao escolher a teoria crítica como caminho a seguir, é a 

desnaturalização do que está dado, é contribuir para a emancipação dos sujeitos, é olhar para 

um mundo que pode ser, a partir do que é. É compreender que o mundo do trabalho é um 

mundo de formação. Freire (2000, p.42) destaca esse exercício como ―leituras de mundo‖, em 

que a denúncia e o anúncio fazem parte de um processo de análise crítica.  A segurança crítica 

possibilita a ―superação da pura opinião ou da conjectura pelo projeto de mundo‖ (idem, 

p.42).  Projeto este que é viabilizado pela ação política. Nas palavras de Freire (2000, p.42), 

―a leitura crítica do mundo é um que-fazer pedagógico-político indicotomizável do que-fazer 

político-pedagógico, isto é, da ação política que envolve a organização dos grupos e das 

classes populares para intervir na reinvenção da sociedade‖. 

No campo da Ciência Social Aplicada da Administração a utilização da pedagogia 

freireana não é algo comum, entretanto, é possível encontrar autores que trabalham a partir da 

perspectiva freireana. Lovison e Camara (2008) discorrem sobre a possibilidade de 

transformação da realidade organizacional com base na pedagogia freireana. Para esses 

autores a libertação gera condições para superação de um modo de viver-pensar-agir 

condicionado pelo caráter instrumental e unidimensional do paradigma dominante. A 

instauração do diálogo é compreendida pelos autores como fundamental para o 

desenvolvimento de uma consciência reflexivo-crítica necessária para a transformação social. 

Neste trabalho os autores sugerem que em muitos casos os oprimidos não alcançam uma 

condição bios politikos, sendo a sua dimensão política destituída de si. Silva e Misoczky 

(2008) também apresentaram um estudo de movimento social à luz do pensamento de Paulo 

Freire. Para as autoras a pedagogia freireana pressupõe como inseparáveis a prática 

organizativa e o processo de ensino-aprendizagem. A partir desta concepção estudam a auto-

organização como um exercício que se consolida na realização pelos sujeitos. Desta forma a 

organização é ―meio e processo de aprendizagem para a práxis emancipadora‖ (idem, p.15).  

A práxis é resultado de um processo de conscientização crítica, de ação e de reflexão sobre a 

ação.   

Mais recentemente, Moraes (2010) discutiu as possibilidades para a Responsabilidade 

Social a partir da pedagogia freireana, orientada pela racionalidade substancial. Para ela, as 

práticas de Responsabilidade Social, no contexto atual, estão distantes da realidade. Neste 

sentido, afirma a importância da compreensão crítica da vida como prática de 

Responsabilidade Social e o abandono do caráter assistencialista regido pela ação 

instrumental. Tendo como base a pedagogia freireana, a autora aponta que as ações das 

organizações são ações de homens e a verdadeira Responsabilidade Social ocorre quando os 

homens assumem-se como co-autores de suas ações, e não como objeto das ações das 

organizações. 

Há, portanto, um tensionamento por parte dos teóricos críticos às estruturas 

organizacionais que não possibilitam uma transformação da realidade, para a qual é necessária 

a emancipação dos sujeitos.  

 

6. Responsabilidade Social como Práxis 

Foram apresentadas neste trabalho críticas à Responsabilidade Social, desenvolvidas com 

base em pesquisas empíricas e que perpassam questões desde a concepção do que seja uma 

organização socialmente responsável até as práticas realizadas pelas organizações em seu 

cotidiano. Quanto à compreensão do que seja o papel das organizações há convergência para 

o entendimento de que as organizações devem contribuir para o desenvolvimento sustentável 
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(objetivo da sociedade) por meio da Responsabilidade Social (ETHOS, 2010; BARBIERI e 

CAJAZEIRA, 2009; ISO 26000, 2010). Entretanto, o problema que se apresenta a partir do 

movimento dialético entre os autores que fundamentam este trabalho, é o meio pelo qual a 

organização pode contribuir com esse objetivo comum dos homens.  

Os defensores de que a Responsabilidade Social encontra-se num estágio assistencialista 

(PAOLI, 2003; PFEIFER, 2006; KREITLON, 2008; CAMARGO, 2009, entre outros) 

apontam que as ações das organizações não objetivam a emancipação do sujeito para atuação 

na esfera pública e que, portanto, devem ser revistas. Compreende-se que essas considerações 

evidenciam uma nova expectativa para o papel da Responsabilidade Social das organizações: 

redefinir suas práticas visando se tornar um agente propulsor para a emancipação do sujeito, 

sendo esse um elemento para a práxis compreendida pela perspectiva freireana/arendtiana que 

consiste num movimento dialético ação/reflexão/ação. 

A reflexão, para Freire (1979) é uma condição necessária ao processo de ação. Antes de 

agir, é preciso conhecer a realidade, em suas palavras ―ninguém luta contra as forças que não 

compreende, cuja importância não mede, cujas formas e contornos não discerne‖ (FREIRE, 

2008, p.46). Não se trata de um conhecimento ingênuo
vi

, mas a compreensão de que se está 

inserido num processo histórico construído socialmente. O conhecimento da realidade 

também implica no reconhecer-se no mundo, ou seja, no ―saber-se no mundo‖ (FREIRE, 

1979, p. 16).  

A ação, como entendida neste trabalho, solicita um homem sujeito, e não um homem 

objeto. Neste sentido, ―a única maneira de ajudar o homem a realizar sua vocação ontológica, 

a inserir-se na construção da sociedade e na direção da mudança social, é substituir a captação 

mágica da realidade por uma captação mais e mais crítica‖ (FREIRE, 2008, p. 60).  

 
Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá 

desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições espaço-

temporais, introduz-se nela de maneira crítica. Quanto mais for levado a 

refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, 

mais ‗emergerá‘ dela conscientemente ‗carregado‘ de compromisso com sua 

realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas 

deve intervir cada vez mais (FREIRE, 1979, p. 61). 
 

A reflexão, portanto, é indissociável da ação. Ação e reflexão sobre o mundo para 

Freire (1979) se constituem como um movimento dialético que ele denomina como práxis. É 

através da práxis que o homem pode transformar sua realidade (FREIRE, 2005).  

A importância desse processo de ação e reflexão para a perspectiva de 

Responsabilidade Social proposta neste trabalho também tem relação com o 

comprometimento, com o compromisso de transformação da realidade. Neste sentido, agir e 

refletir é a primeira condição para que se possa assumir o comprometimento. ―Se a 

possibilidade de reflexão sobre si, sobre estar no mundo, associada indissoluvelmente à sua 

ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar no mundo, do que resulta este ser não é capaz 

de compromisso‖ (FREIRE, 1979, p.16). 

 O comprometimento, na concepção de Freire (2006) é contrário ao assistencialismo. 

No assistencialismo, como nos diz Freire (2006) não há responsabilidade, só há gestos que 

revelam passividade e domesticação do homem. Ao levar soluções prontas as organizações 

contradizem a vocação do homem em ser sujeito, responsável, capaz de tomar decisões. Nas 

palavras de Freire (2006, p. 66) ―o que importa, realmente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a 

ajudar-se‖. Desta forma, uma práxis de Responsabilidade Social deve ter como foco um 

processo de desenvolvimento de uma consciência crítica diante dos problemas que se 

vivencia. Citando Simone Weil, Freire (2006) ressalta que a responsabilidade é uma 
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necessidade que exige do homem tomar decisões, em problemas grandes ou pequenos, que 

afetam interesses alheios aos seus próprios, com os quais, porém, se sente comprometido. 

Assim, o processo de reflexão é anterior a ação, mas também posterior, pois a ação 

demanda reflexão e nova ação, no movimento dialético proposto por Freire (1979) como 

práxis. Movimento que busca o rompimento com a desnaturalização das práticas que 

legitimam a condição opressor/oprimido através da emancipação do sujeito. Considera-se que 

os dois núcleos ‗ação‘ e ‗reflexão‘ são interdependentes, e podem-se constituir como um 

movimento dialético, através do qual o sujeito pode descobrir sua vocação ontológica, se 

encontrar com a realidade, refletir sobre ela, com criticidade e pode agir em favor da 

transformação da mesma. A práxis como movimento dialético entre ‗Ação‘ e ‗Reflexão‘ pode 

constituir-se como uma nova possibilidade para a gestão da Responsabilidade Social nas 

organizações.  

Ao modificar práticas em práxis as organizações podem contribuir com a ação dos 

homens no mundo, no espaço público, visando à sua transformação.  Através da mudança de 

postura o discurso da contribuição com a sustentabilidade poderá ser incorporado pelas 

organizações. Uma palavra ou expressão pode ir adquirindo sentidos e significados diversos 

ao serem pronunciados repetidamente. Assim, acredita-se que a Responsabilidade Social foi 

se construindo discursivamente. O que se apresenta no cotidiano de muitas organizações são 

práticas incoerentes com seus próprios discursos. Essa desconexão entre palavra e ação pode 

deslegitimar as ações realizadas pelas organizações impondo dificuldades para a implantação 

de processos participativos
vii

 com os diversos stakeholders, o que é imprescindível para a 

Responsabilidade Social, de acordo com a ISO 26000 (2010). Para Freire (1996, p.34), as 

palavras sem corporeidade de exemplo ―pouco ou quase nada valem‖. Por isso, entende-se 

que a aproximação entre gesto e fala é indispensável para a práxis de Responsabilidade 

Social. 

Outro elemento que se considera como estruturante é a relação horizontalizada que a 

organização deve manter com seus stakeholders, internos e externos. Soares (2004) e Bragato 

et al (2010) apontaram evidências de que as práticas de Responsabilidade Social são 

verticalizadas, ou seja, são realizadas com a postura do fazer ‗para‘, de que fala Camargo 

(2009).  Neste sentido, a ISO 26000 (2010) indica como princípio para a Responsabilidade 

Social o respeito pelas partes interessadas. Para tanto, a diretriz observa que as organizações 

devem dar voz aos seus stakeholders num processo interativo. Entende-se, que tanto o 

respeito como o processo de dar voz às partes perpassam pelo processo de diálogo que pode 

ser estabelecido por uma relação horizontal, com um homem sujeito, na perspectiva freireana. 

 

7. Educatividade como perspectiva para uma práxis de Responsabilidade Social 

Como já destacado, esse trabalho se insere na perspectiva dos estudos críticos em 

administração, cuja centralidade é um ideal de emancipação (VIEIRA e CALDAS, 2006; 

MISOCSKY e AMANTINO-DE-ANDRADE, 2005; DAVEL e ALCADIPANI, 2003). A 

incumbência do pesquisador crítico, para Misocsky e Amantino-de-Andrade (2005), é 

identificar estruturas e obstáculos à emancipação. Entretanto, o pesquisador não deve se ater 

somente a compreensão do mundo, ao contrário, deve-se indicar possibilidades.  

Ao estudar a Responsabilidade Social nas organizações, evidenciou-se que as práticas 

caracterizadas como assistencialistas são um obstáculo para a emancipação humana, pois não 

permitem que o indivíduo ultrapasse a condição de objeto para sujeito da ação. No âmbito 

deste trabalho, esse ideal de emancipação é compreendido a partir dos núcleos temáticos da 

ação e reflexão que num movimento dialético podem contribuir para a transformação social. 

Cabe destacar que a ISO 26000 (2010) observa que a educação e a aprendizagem contínua são 

fundamentais na conscientização e desenvolvimento de competências para a Responsabilidade 

Social. A diretriz aponta essa perspectiva como um processo de empoderamento das pessoas 



14 

 

para tratar das questões da Responsabilidade Social, o que converge com a proposta de 

educatividade que ora se propõe. Todavia, para que as organizações incorporem essa 

perspectiva, é preciso que elas se compreendam como espaços de desenvolvimento humano, 

lugares em que as pessoas se encontram, se relacionam e aprendem. Considera-se que essa 

visão de um espaço de aprendizagem mútua solicita a compreensão dos seres humanos como 

seres inacabados como ressalta Freire (2005). Assim, o processo formativo dos seres humanos 

se dá nas relações estabelecidas ao longo de toda a vida, seja em processos formais ou não. 

Para Freire (2006) o homem é um ser de relações. As relações acontecem num horizonte 

temporal/espacial e por isso, somos sujeitos históricos. Mas o homem não apenas está no 

mundo, mas com o mundo, o que significa se abrir à realidade.   

Neste sentido, a reflexão sobre a realidade é a concepção de educação de Freire 

(2006). Por isso, a educação não se dá somente nas instituições escolares, mas em todos os 

lugares em que os homens estabelecem relações. É através da educação que os homens se 

tornam sujeitos e deixam de ser objetos massificados, coisificados. Assim, a educação não 

tem hora nem lugar, nas palavras de Freire (1979, p.28) ―não há seres educados e não 

educados. Estamos todos nos educando‖. A educação, nesta concepção, tem caráter 

permanente.  

Para Freire (2006), o homem passa por um processo de humanização, através da 

criação, recriação e decisão, neste movimento vai travando uma luta para superar os fatores 

que os fazem acomodados e ajustados. No processo midiático organizado ideologicamente o 

homem renuncia à sua capacidade de decidir. Os rumos da vida vêm como prescrição. E 

quando foge às prescrições rebaixa-se a objeto, massificado, coisificado, pois já não é sujeito. 

―Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um 

profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as 

catástrofes que se avizinham‖ (idem, 2006, p. 52).  

Para transpor essa condição de objeto, Freire (2006) defende a educação para a 

liberdade, educação para um homem-sujeito, que implica em uma sociedade também sujeito. 

Freire (2000) ressalta que a opção pela luta ideológica, política, pedagógica e ética não 

escolhe lugar nem hora, tanto se verifica em casa, nas relações pais, mães, filhos, filhas, na 

escola e nas relações de trabalho. A luta política coloca Freire (2000, p.57), deve ser feita em 

nome da ética universal do ser humano, ―em nome da necessária transformação da sociedade 

de que decorra a superação das injustiças desumanizantes‖. Nas palavras de Freire (1996, 

p.17) ―não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, 

como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos‖.  

Rememora-se que o conceito de Responsabilidade Social do Instituto Ethos e da NBR 

16001:2004 indica o mesmo como uma ―...relação ética e transparente da organização com 

todas as suas partes interessadas, visando o desenvolvimento sustentável‖. Nesta conceituação 

a ética pode ser considerada como a base da Responsabilidade Social, ou como destacam 

Barbieri e Cajazeira (2009), a própria essência da Responsabilidade Social.  A ética também é 

um princípio pautado pela ISO 26000 (2010). Nesse sentido, em qualquer conceituação de 

responsabilidade há implícita uma relação ética. Essa relação se estabelece entre os homens, e 

por isso, a ética da organização deve ser compreendida como a ética dos trabalhadores, o que 

também é uma compreensão de Moraes (2010). Para Freire (1996, p.18) ―é no domínio da 

decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da 

ética e se impõe a responsabilidade‖. Para ele, a ética tem relação com a coerência, com o 

pensar certo, e não há pensar certo à margem de princípios éticos. Trata-se da conscientização 

do inacabamento e da historicidade. Desta forma, a perspectiva de educatividade em Freire é 

fundamental para qualificar o trabalhador para decidir os rumos que afetam a sua vida, e 

também da sociedade. Neste sentido, é fundamental compreender que ―o papel do trabalhador 

social não se dá no processo em si, mas num domínio mais amplo. Domínio do qual a 
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mudança é uma das dimensões. Naturalmente, este domínio específico no qual atua o 

trabalhador social é a estrutura social (FREIRE, 1979, p. 45)‖.  

E é no contexto desta estrutura, ―se nos interessa analisar o compromisso do 

profissional com a sociedade, teremos que reconhecer que ele, antes de ser profissional, é 

homem‖ (FREIRE, 1979, p. 19).  Todavia, não é possível separar o homem do profissional, 

pois o profissional é um atributo do homem. O compromisso de que fala Freire (1979) não é 

um ato passivo, mas práxis – ação e reflexão sobre a realidade.  Ao refletir sobre o papel do 

profissional frente à Responsabilidade Social, pode-se compreender que a mesma é esvaziada 

de sentido sem o compromisso do profissional com a mudança estrutural, com a 

transformação da realidade. Freire (1979) coloca que para assumir um compromisso, um 

profissional não pode ter uma consciência ingênua da realidade. Para superar uma visão 

reducionista da realidade, que não capta o todo, o profissional deve ampliar seus 

conhecimentos em torno do homem, de sua forma de estar sendo no mundo (FREIRE,1979). 

Desta forma, os processos de educatividade devem ser pautados nas mais diversas 

instituições. É através desses processos que o ser humano pode se desenvolver como sujeito 

ético e responsável por suas ações, com consciência crítica para atuar no espaço público para 

lutar pela transformação social. 

A perspectiva de práxis de Responsabilidade Social solicita que as organizações se 

constituam como possíveis espaços de aprendizagem mútua, nos quais é possível desenvolver 

processos participativos com vistas ao desenvolvimento dos sujeitos, capacitando-os a serem 

co-autores ou co-responsáveis por qualquer ação que diga respeito à sua vida, ou seja, como 

espaços de educatividade em que se desenvolvam processos de ação e reflexão para a 

emancipação humana, corroborando assim com as recomendações da ISO 26000 (2010) no 

que se refere à educação e empoderamento das pessoas.   

Ao final, esse ensaio que teve como propósito discutir o caráter assistencialista da 

Responsabilidade Social e apresentar uma perspectiva de práxis para a Responsabilidade 

Social, considera que é do homem a responsabilidade por suas ações, por suas decisões. A 

forma como os homens escolhem e direcionam suas ações e vida não é isenta de interesses 

próprios. Algumas escolhas estão comprometidas com os interesses alheios e outras com os 

próprios. Esse pêndulo cotidiano exige que a Responsabilidade Social das organizações deva 

atuar com os homens, e não para os homens, nunca de forma ingênua e voluntarista, 

incorporando na sua estrutura os paradoxos e conflitos típicos de qualquer grupo humano. 

A partir das considerações feitas nesse estudo abrem-se novos horizontes de pesquisa 

sobre outras possibilidades (ações), as quais poderiam ser inseridas (abordadas) pela 

perspectiva de práxis de Responsabilidade Social. 
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i
 Desde sua origem, diversas nomenclaturas foram dadas à preocupação das organizações com 

as questões sociais e ambientais, contudo, conforme ressalta Pereira (2007), as diversas 

nomenclaturas são mudanças de linguagem comuns no discurso empresarial, mas que não 

implicam necessariamente numa modificação das ações praticadas. Tendo essa consideração 

como premissa, no contexto desse estudo o termo ―Responsabilidade Social‖ é adotado sem 

adjetivação para discutir a temática. 
ii
 Norma que estabelece os requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão da 

Responsabilidade Social. Disponível em: 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=57975 , acesso em 14 de maio de 2010. 
iii

 O processo de desenvolvimento da subjetividade política é compreendido com base em 

Castro, 2008, p. 253, como ―a lenta assunção de cada indivíduo à condição de sentir-se, de 

reconhecer-se e de agir como parte desse todo maior apóia-se na construção de laços sociais 

[...] da identificação com objetivos considerados coletivamente como importantes [...] assim, 

pertencimento e responsabilização imbricam-se e constituem-se como aspectos subjetivos 

primordiais no processo de assumir-se como membro de uma sociedade, seja ela qual for‖. 
iv

 Reflexão que tem como base a concepção de ―ação política‖ para Arendt (2005). 
v
 A partir de Fournier e Grey (2000) e Alvesson e Willmott (1992b, 1996) 

vi
 Para Freire (1979) a consciência ingênua tende a ser simplista na interpretação dos 

problemas, fragmentando a realidade em pedaços, o quê pode implicar muitas vezes num 

reducionismo dos problemas ou em conclusões superficiais. Ele também afirma que a 

consciência ingênua concebe a realidade como estática e não mutável. 
vii

 Teodósio, Alves e Arruda (2010) apresentam diversos elementos que influenciam a 

participação em projetos colaborativos, dentre eles a deslegitimação das ações realizadas 

pelas organizações como conseqüência de uma idealização discursiva incoerente com a 

prática. 
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