
0 

 

custosdes[a  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

TESSA MONTEIRO LETTIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E COMUNICAÇÃO:  

a representação social do servidor público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2016 

 





1 

 

 

 TESSA MONTEIRO LETTIERI  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E COMUNICAÇÃO:  

a representação social do servidor público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2016 

Dissertação de Mestrado apresentada no 

Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Federal de 

Goiás para obtenção do título de mestre. 

 

Área de concentração: Comunicação, 

Cultura e Cidadania 

 

Orientador: Prof. Dr. Claudomilson 

Fernandes Braga   







4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Os agradecimentos são muitos, mas as palavras são poucas. Agradeço 

primeiro a Deus por ter me presenteado com os momentos importantes e 

agradáveis durante os encontros do PPGCOM. Agradeço aos colegas.  

À minha filha que soube entender minha ausência e acima de tudo sempre 

me incentivou.  

Aos docentes da FIC, que concordaram com meu afastamento para 

dedicar-me integralmente ao mestrado.  

Aos colegas de trabalho que não mediram esforços para preencher a 

lacuna que eu deixara.  

Agradeço sobretudo aos professores ligados ao Curso de Gestão da 

Informação e aos docentes do programa de pós-graduação, sempre dispostos a 

ajudar; à coordenadora do PPGCOM, que nunca se cansou de minhas 

abordagens feitas nos intervalos, no horário do almoço ou em qualquer tempo 

livre.  

Ao meu orientador, prof. Dr. Claudomilson Fernandes Braga, não posso 

simplesmente agradecer pela sua dedicação, pois este momento só foi possível 

graças a ele. Indicou-me o caminho, estendeu-me a mão e acreditou que isto 

seria possível. O meu eterno obrigada! 

Por fim, agradeço cada um dos membros da banca examinadora que cedeu 

parte do seu tempo e dispôs a contribuir com este trabalho. Também ao 

investimento realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(FAPEG), possibilitando o desenvolvimento desta pesquisa. 

Muito obrigada! 

   



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIGRAFE 

 

“O tom das palavras faladas, os movimentos do corpo, a roupa 

que se veste, os olhares e a maneira de estreitar as mão do 

interlocutor, tudo tem algum significado, tudo comunica. Quer dizer 

que, praticamente, é impossível não comunicar” (BORDENAVE, 

1985, p. 50). 
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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou o estudo da comunicação organizacional na sua relação com o comportamento 

organizacional sobretudo a comunicação como elemento de ligação, fomentador e difusor dos processos de 

mudanças comportamentais. Partindo da noção de que todo comportamento tem valor comunicativo, e de que o 

indivíduo atua como pensa, tornou-se necessário conhecer este sujeito. Partindo deste pressuposto esta 

dissertação investiga a representação social do servidor técnico administrativo e como este servidor se posiciona 

enquanto cidadão organizacional. O estudo construído a partir de pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa, 

foi realizado em três etapas de coleta. A primeira sobre a representação social do servidor tendo como referência 

metodológica a técnica de evocações; a segunda construída a partir da escala de Likert, portanto, fechada, e a 

terceira baseada na escala de cidadania organizacional. Os principais resultados apontam e identificam que a 

representação social do servidor público está fundamentada na origem histórica da estabilidade, cujo papel da 

comunicação não tem sido suficientemente compreendido pela organização e pelo servidor, alterando 

substancialmente o comportamento deste sujeito, a ponto de ser possível verificar que este servidor não se 

classifica como um cidadão organizacional. 
 

Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Comportamento Organizacional. Representações Sociais. 

Estabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aimed to the study of organizational communication in their relationship with organizational behavior, 

especially communication as liaison, developer and disseminator of behavioral change processes. Based on the 

notion that all behavior has communicative value, and that the individual acts as he think, it was necessary to 

know this subject. 

The study included a qualitative and quantitative research (word association and questionnaires). Was identified 

that the social representation of public employees is based on the historical origin of stability, modernly 

mistaken, causing the communication doesn’t makes sense for a large part of public employees. 

 

Key words: Organizational communications. Organizational behavior. Social Represeenatios. Stability.  
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RESUMEN 

 

  
Este trabajo estudió la comunicación organizacional en relación con el comportamiento organizacional, sobre 

todo la comunicación como elemento de relación, propiciador y difusor de procesos de cambios 

comportamentales. Partiendo de la noción de que todo comportamiento tiene valor comunicativo y de que el 

individuo actúa como piensa, fue necesario conocer ese sujeto. Partiendo de ese presupuesto, esta disertación 

investiga la representación social del servidor técnico administrativo y, cómo este servidor se posiciona como 

ciudadano organizacional. El estudio construido a partir de investigaciones de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa fue realizado en tres etapas de recolección. La primera sobre la representación social del servidor, 

teniendo como referencia metodológica la técnica de evocaciones; la segunda construida a partir de la escala de 

Likert, por lo tanto cerrada, y la tercera basada en la escala de ciudadanía organizacional. Los principales 

resultados apuntan e identifican que la representación social del servidor público está fundamentada en el origen 

histórico de la estabilidad, en la cual el papel de la comunicación no ha sido comprendido suficientemente por la 

organización y por el servidor, alterando substancialmente el comportamiento del sujeto, a tal punto de ser 

posible verificar que este servidor no se clasifica como un ciudadano organizacional. 

  

Palabras clave: Comunicación Organizacional. Comportamiento Organizacional. Representaciones Sociales. 

Estabilidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Como eu sou? Como é o outro? Como somos nós? Como nós pensamos? O que nos 

leva a pensar como pensamos? O que nos leva a agir como agimos? Como nos comunicamos 

e nos comunicamos por quê? O que nos move? O que buscamos? Certamente são indagações 

aparentemente simples, porém tamanha obviedade envolve um emaranhado de relações 

cognitivas, sociais e produções culturais impossíveis de serem respondidas em palavras 

igualmente simples. São perguntas provocativas que desvelam a realidade do homem 

moderno, do mundo do trabalho e do mundo social numa teia de significações e 

ressignificações.  

Nessa riqueza de relações e significados, torna-se importante identificar pontos de 

convergência entre os indivíduos, os grupos e as estruturas, e as dinâmicas envolvidas no 

interior das organizações. Identificar como as crenças, os valores e o conhecimento são 

elaborados e partilhados (MOSCOVICI, 1985), falamos, portanto, de representações sociais. 

Entendemos como um caminho alternativo para conhecer os sujeitos, como pensam, como 

são, como atuam, como se inserem no mundo do trabalho. 

Com efeito, o elemento humano têm fomentado estudos sobre o comportamento 

organizacional (ROBBINS, 2005), despertando o interesse de psicólogos, sociólogos, 

administradores, comunicadores, apenas para citar algumas áreas que observamos na 

literatura.  Esta emergência decorre da compreensão de que a organização é constituída de 

pessoas (KUNSCH, 2003), ademais ela está inserida em um ambiente de contínua mudança e 

competitividade acirrada. 

Neste cenário, conhecer algumas peculiaridades da essência humana, identificar 

elementos motivacionais do comportamento humano ou aspectos de resistência a mudanças 

também pode fornecer as bases para a compreensão de como o processo comunicacional pode 

ser diferentemente percebido pelos sujeitos, tendo em vista que todos somos diferentes, como 

determinadas ações são de um certo modo e não de outro. 

O tema torna-se particularmente instigante quando se tem a compreensão da 

complexidade do ser humano e da noção mínima deste ser desejante, conforme observou 

Motta (1991), que em razão das necessidades íntimas o homem procura se filiar à 

organização, ou muitas vezes, segundo a visão de Pagès et al (1987), aceita sua subordinação. 

Campo promissor para a psicologia, que poderá melhor nortear esta questão. Na inter-relação 
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indivíduo-organização, Motta (1991) assevera que as organizações podem ser entendidas 

através de mecanismos acionados nas relações interpessoais.  

Na perspectiva psicanalítica, os laços que unem os sujeitos às organizações não são 

meramente de natureza material, moral, ideológica ou socioeconômica, mas principalmente de 

natureza psicológica (PAGÉS et al 1987; MOTTA, 1991). As organizações formatam os 

impulsos e os sistemas individuais, estabelecendo raízes que são responsáveis por assegurar a 

permanência das instituições (MOTTA, 1991). Essas organizações tendem a se configurar 

como fonte de angústia e prazer aos indivíduos ou satisfação e sanção (PAGÈS et al 1987; 

MOTTA, 1991), traço marcante de seu poder. Neste ponto, Curvello (2012) assevera a 

relevância da comunicação interna, pois difunde a ideia da organização como fonte símbolo 

de poder.    

Quando essas forças que regem o sujeito passam por um processo de naturalização das 

relações sociais, ocorre uma adesão ao controle, que tende a minar a capacidade contestadora 

e política, e pautar-se em processos repetitivos (MOTTA, 1991) e não criativos. Como 

reflexo, é possível pensar metaforicamente no homem como uma máquina (MORGAN, 2002) 

ou docilizado. Segundo Robbins (2005), a estrutura hierarquizada também pode desestimular 

os colaboradores a questionarem as chefias a pensarem de modo inovador, simplesmente 

obedecem a estrutura hierárquica em nome dos códigos da organização que são amplamente 

difundidos, visando fundamentalmente a consecução de seus objetivos. Podemos depreender, 

nestas circunstâncias, que o mero cumprimento do script que lhe fora confiado não deixa 

margem para o colaborador se preocupar com a produtividade ou qualidade do trabalho.  

A questão do controle pode produzir outros efeitos, o ser humano pode sentir-se 

fragilizado uma vez que é movido pelo desejo de ser desejado, de ser reconhecido (MOTTA, 

1991) ou pelo sentimento de pertença, e, quando não alcança seus objetivos se frustra, 

desencadeia apatia e acomodação, perde-se o interesse no trabalho (CURVELLO, 2012); o 

indivíduo sente seu status quo ameaçado e não partilhando o ideal de mudança também se 

acomodará (ROBBINS, 2005). Nesta desordem vivida, o sujeito sente-se duplamente 

aprisionado, preso às estruturas das organizações, mas também preso às próprias estruturas 

(MOTTA, 1991), às heranças, à identidade e à cultura. Enfim, cativo da sua própria história 

de vida, semelhante à prisão psíquica de Morgan (2006), converge, então, a vida psicológica e 

social para o interior das organizações. Posiciona-se entre a formalidade da burocracia, 

acreditamos que fundamentalmente nas organizações formais públicas, e a informalidade dos 

comportamentos. Motta (1991) argumenta ainda que a teia burocrática, que reduz as relações 
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personalizadas e se apega excessivamente ao formalismo, favorece conformismo e 

conservadorismo.  

Como isso é possível? Os comportamentos não são questionados? Algumas evidências 

sinalizam a possibilidade de que determinado padrão cultural seja determinado pelo tempo de 

trabalho na instituição, e assim naturaliza-se os comportamentos socialmente aceitáveis na 

organização (COELHO JÚNIOR; BORGES-ANDRADE, 2011).  Sugere, portanto, que para 

pertencer a um grupo o sujeito forja uma realidade, procura viver e conviver em harmonia 

consigo, com o outro, com o grupo, com a organização. Segundo Motta (1991), é o voo que o 

indivíduo faz para além ou aquém da realidade. 

Vale lembrar que a construção da realidade é obra das representações (MOSCOVICI, 

1985), isto é, estruturamos a realidade como um processo de representação (MORGAN, 

2006). Precisamos considerar ainda uma relação de poder, uma vez que as representações 

sociais (RS) modelam os grupos sociais diversos.  Em outros termos, Motta (1991) assevera 

que o indivíduo procura se identificar com os demais, o que produz comportamentos 

(modelos e não-modelos) que acabam servindo de influência, cria-se uma espécie de código 

comportamental, produzindo uma forma de alienação social nas organizações, mas também de 

realização (MOTTA, 1991). Neste contexto, novos comportamentos, novos processos 

criativos e inovações são preteridos, acreditamos que fundamentalmente nas estruturas 

formais burocráticas. 

Parafraseando Motta (1991), as grandes organizações, notadamente as multinacionais 

ou hipermodernas, assumem um duplo caráter, são fornecedoras de satisfação e sanção, 

acreditando reprimirem as reações coletivas.  Para Pagès et al (1987), a empresa 

hipermoderna exerce o domínio de modo despersonalizado, o sujeito prende-se à organização 

e não apenas materialmente, mas por possibilitar estabelecer sua identidade; estabelece-se 

relações maternais, a empresa tanto é amada quanto odiada, torna-se fonte de angústia e 

prazer; estabelece as relações entre indivíduo-organização, aquele subordinado a esta (PAGÈS 

et al, 1987). Simplificadamente podemos entender que o sujeito busca o sucesso e, neste 

contexto, o prazer e a angústia configuram-se como fonte de poder capaz de levá-lo a 

identificar-se com a organização.  Todavia, é preciso considerar que os colaboradores, 

destinatários das políticas da organizações, são distintos, apresentam especificidades de 

comportamentos individuais, de subgrupos e de grupos, assim dificilmente podemos pensar 

que estes mecanismos de dominação das empresas uniformizam as reações dos indivíduos. 

Esse olhar de que os sujeitos têm particularidades, habilidades, percepções, valores, 

crenças, motivações, identidade e cultura, quando ingressam na organização, acaba por 
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suscitar outro questionamento, uma vez que o sujeito vai agir e interagir na organização.  O 

que pode afinal levar um indivíduo a desempenhar melhor ou pior a sua atividade está 

relacionado à expectativa criada por este sujeito, isto é, a crença de que alcançará um desejo 

ou, inversamente, de que nada alcançará? Em outros termos, ele não vê significado em suas 

ações e, portanto, não atua conforme expectativa do contrato psicológico organização-

indivíduo. Como, então, o sujeito se vê? Como o indivíduo se comporta? Qual é o papel desse 

cidadão? Convém esclarecermos que o contrato psicológico2 por nós entendido diz respeito às 

trocas sociais que ocorrem na relação de trabalho, é o dar e receber que transcende as relações 

do contrato formal.  

A proposta certamente não é discutir os contratos psicológicos, mas entender que as 

expectativas, as crenças ou mesmo as promessas apresentam uma contrapartida no processo 

de interação que, quando frustradas, possivelmente poderão produzir efeitos sobre o 

comportamento organizacional e de maneira individualizada, tendo em vista as idiossincrasias 

dos atores organizacionais. Acreditamos que os sujeitos chegam às organizações já com uma 

história de vida, comportamentos, ranços culturais e como seres socializados. E como seres 

humanos e entes sociais demandam um processo de interação constante, e nesta interação o 

processo comunicativo é contínuo. Razão pela qual, a Escola de Palo Alto traz a máxima 

“impossível não se comunicar”, sugerindo o quão é importante identificar o papel da 

comunicação na Instituição, uma vez que ela implica um processo permanente de interação.  

Ademais, desempenha um papel fundamental na construção de sentido dos ambientes 

organizacionais (CURVELLO, 2008).  

Conforme exposto até agora, essa natureza subjetiva do ser humano, que torna a 

relação indivíduo-organização bastante complexa, associada à certeza das incertezas do 

mundo moderno impõem diferenciação às organizações. Do mesmo modo, novos 

comportamentos, novas formas de comunicar, novos desenhos hierárquicos, todavia enfrenta-

se a resistência do ser humano (ROBBINS, 2005), um problema que dificulta sobremaneira a 

administração no âmbito público (CURVELLO, 2008).  

                                                      
2 A literatura, entretanto, tem apontado que o contrato psicológico é uma crença individual nas obrigações e 

compromissos entre os sujeitos empregado e empregador, há uma promessa e respectiva contrapartida em troca, 

estabelecendo obrigações mútuas, recíprocas (ROSSEAU, 2001 apud MENEGON; CASADO, 2012). Não se 

pode, entretanto, desconsiderar a influência das experiências e do contexto (SCHEIN, 19965, 1980 apud 

MENEGON; CASADO, 2012). Ademais alguns funcionários são motivados pela necessidade de se relacionar 

bem com o outro; pela expectativa de desafios; pelo exercício prático de sua habilidade (SCHEIN, 2009), 

caracterizando uma dimensão sócio-afetiva dos contratos psicológicos. Isto implica dizer que as relações 

meramente formalizadas possivelmente não preenchem mais todas as possibilidades de relações no mundo do 

trabalho ou todos os eventos no mundo dos negócios.   
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Podemos agora afirmar que a Universidade Federal de Goiás (UFG), como qualquer 

outra organização, é constituída de pessoas, e estas também pertencem a diversos grupos 

sociais. Essa relação indivíduo-grupo implica a extensão de comportamentos dos indivíduos 

no mundo social e no mundo das organizações burocráticas. Entendemos estas como 

processos organizativos institucionalizados por pessoas. Desse modo, sugerimos que a 

compreensão de uma organização qualquer impõe investigar quem são seus atores. Entre os 

participantes da UFG de Goiânia destacamos a atuação dos técnicos-administrativos em 

educação (TAEs) lotados nas Unidades para protagonizar a nossa questão-problema, que 

demandou outros questionamentos (quem são os sujeitos, qual a RS dos sujeitos, como 

percebem a comunicação/organização, se são cidadãos organizacionais), além de buscar 

identificar o papel da comunicação no CO.   

Por que as IFES, com frequência, parecem apresentar dificuldades para lidar com o 

comportamento destes profissionais? Uma resposta desta natureza envolve inúmeras relações 

complexas, demandando, antes de mais nada, outros conhecimentos, outras indagações. Neste 

ponto é preciso considerar a subjetividade do indivíduo e da organização (DAVEL; 

VERGARA, 2010); resistência a mudanças (ROBBINS, 2005); empregos relativamente 

estáveis (CURVELLO, 2008); nivelamento mediante isonomia salarial independente de 

qualidade e desempenho, e as estruturas altamente burocráticas das universidades sobretudo 

das atividades-meio (VIEIRA; VEIRA, 2003); a morosidade e dificuldade de atendimento ao 

público típico de estruturas burocráticas (MAXIMIANO, 2000)  ou até mesmo a 

possibilidade de influências de práticas patrimonialistas no setor público (BUARQUE DE 

HOLANDA, 1995; FAORO, 2001; DE OLIVEIRA NUNES, 2003;), enfim a naturalização de 

comportamentos socialmente aceitáveis na instituição (COELHO JÚNIOR; BORGES-

ANDRADE, 2011).   

Quem são os TAEs da UFG? Certamente também não haverá uma resposta única, 

direta e imediata, tendo em vista a complexidade que cerca o elemento humano. No entanto, 

um caminho possível é perguntar ao próprio colaborador. Os indivíduos e os grupos 

produzem e comunicam suas representações (MOSCOVICI, 2009).  Neste sentido, privilegia-

se uma abordagem qualitativa para apreensão de parte da realidade social (MINAYO, 2009). 

Qual a RS que o servidor tem de si mesmo? Se a RS é um conjunto de crenças, 

valores, atitudes e comportamentos do sujeito, segundo a perspectiva moscoviciana e, 

portanto, um saber praticado (JODELET, 2001), ela permite desvelar a identidade do servidor 

que ele próprio elabora e troca com o mundo social de forma dialógica. A identificação que o 

sujeito tende a atribuir a si implica uma posição, segundo seu grupo de pertencimento 
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(LIPIANSKY, 1992); ele é assim, uno e múltiplo (CIAMPA, 2004).  A identidade é um 

processo social (BERGER; LUCKMANN, 2004; CIAMPA, 2004), é uma relação de 

complementariedade (LIPIANSKY, 1992), é uma construção contínua (DUBAR, 2005), é 

uma atividade humana mediada pela linguagem (WOOD JR; CALDAS, 2007). Nessa linha de 

raciocínio, a RS procura responder o que, como e por que os sujeitos pensam os objetos 

(GAFFIÈ, 2005).   

Como este servidor atua na UFG? Um questionário abordando questões relativas à 

comunicação e a sua relação com o ambiente organizacional sinalizou a (não) coerência entre 

a percepção de si e o seu modo de agir. Eis que o sujeito traz heranças de seus grupos de 

origens, mas há ainda questões mais profundas na natureza humana e nos seus 

relacionamentos (SCHEIN, 2009), incluindo sua relação no trabalho, orientando as questões 

que seguem. Assiduidade, produtividade, o atendimento do público (BRASIL, 1988; 

ROBBINS, 2005) ou empenho e sua relação com a estabilidade (ROBBINS, 2005; 

BRESSER-PEREIRA, 1995, 1996); a morosidade e a dificuldade no atendimento 

(MAXIMIANO, 2000).  A influência das disfunções burocráticas (MAXIMIANO, 2000; 

BOBBIO, 1998) ou das tradições culturais patrimonialistas portuguesas (BUARQUE DE 

HOLANDA, 1995; FAORO, 2001; SOUZA, 2002; DE OLIVEIRA NUNES, 2003).   Serão 

ainda contemplados outros fatores como a percepção sobre a comunicação (BORDENAVE, 

1995; KUNSCH, 2003; ROBBINS, 2005; CURVELLO, 2009; TORQUATO REGO, 2013) 

sobretudo dos processos comunicativos informais e internos (KUNSCH, 2003; ROBBINS, 

2005; CURVELLO, 2009), das instâncias relacionais e interacionais (MARCHIORI, 2009; 

CURVELLO, 2009; DUTERME, 2002; LIPIANSKY, 1992; GAFFIÈ, 1963)  

 O servidor sente-se um cidadão organizacional? A aplicação da escala de cidadania 

organizacional (SIQUEIRA, 2014) permitiu revelar também a (não) concordância entre quem 

ele era, como atuava e se sentia um cidadão organizacional. Neste ponto, Rego (2002) já 

observara as dimensões da harmonia interpessoal, da iniciativa ou a identificação com a 

organização. Em outras palavras, buscou-se verificar se o ator organizacional desenvolvia 

comportamentos que geravam benefícios também para a Instituição (SIQUEIRA, 2014) ou 

não. A literatura também apontou que tem havido mudança nos tipos de comportamentos de 

cidadania investigados, aumentando o foco na cidadania negativa ou comportamentos 

retributivos que trabalham diretamente contra os interesses das organizações 

(ROUSSEAU,1997), numa espécie de cidadania organizacional invertida.  

Após o conhecimento de quem são os sujeitos - fundamentais no CO notadamente no 

nível micro - possuidores de crenças, valores e motivações diversas, a pesquisa se debruçou 
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sobre o papel da comunicação no CO, e buscou analisar se esta comunicação poderia ser um 

fator motivacional e integrador, portanto, instância privilegiada para romper com a resistência 

humana e fomentar mudanças, além de reunir as partes distintas da empresa.  Nestes termos, 

foi preciso entender a comunicação sobretudo sob as lentes de um processo marcadamente 

interativo, de permanente troca entre os sujeitos, conforme defende a Escola de Palo Alto. 

Esta reflexão foi complementada pelos questionários.  

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos, mais esta introdução. No primeiro 

capítulo, preliminares sobre o objeto, apresentamos o objeto, situando a UFG e servidores. 

Para tanto, realizamos um breve resgate da educação no Brasil particularmente da formação 

da Universidade, o REUNI e o quadro de servidores sobretudo da UFG, mediante documentos 

principalmente institucionais. Comentamos ainda o processo de colonização/formação do 

Estado-Nação Brasileiro, das características burocráticas e do instituto da estabilidade como 

possíveis influências no setor público, afetando o comportamento dos servidores. Figuraram 

neste capítulo historiadores, sociólogos e cientistas políticos como Buarque de Holanda 

(1995), Faoro (2001), De Oliveira Nunes (2003), Fernanda Bicalho (2012) além do ex-

ministro Bresser-Pereira (1996), e professores ligados à administração pública como Lustosa 

da Costa (1982). 

O segundo capítulo tratou das perspectivas organizacionais no campo do CO. 

Identificou alguns dos elementos – identidade, cultura e comunicação - que influenciam o 

desempenho do ator organizacional, consequentemente afetam o comportamento do sujeito e 

da organização como um todo. Nesta seara, sugerimos também investigar o desenvolvimento 

do comportamento de cidadania organizacional dentro do ambiente público.  Esse conteúdo se 

ancora em estudiosos da administração como Robbins (2005), Maximiano (2000), Schein 

(2009), Freitas (1997) além de pesquisadores do campo psicológico como Siqueira (2014) e 

sobretudo as observações pontuadas por Rousseau (1997), iluminando outro caminho.  

O terceiro capítulo, aportes teóricos, contemplou uma breve narrativa das teorias da 

comunicação com ênfase na Escola de Palo Alto, porque acreditamos que dada à 

impossibilidade de não se comunicar o Colégio Invisível configura-se como um suporte para 

explicar as relações no mundo do trabalho, espaço demandado por permanente interação. 

Julgamos, portanto, que a comunicação organizacional e a comunicação interna poderiam 

conduzir os processos de trabalho e estabeleceria as relações entre os atores organizacionais, 

do contrário, qual seria o papel da comunicação?  O capítulo, que foi contemplado com os 

nomes de Torquato Rego (1986, 1987, 2013), Kunsch (1997), Duterme (2002), Temer e Nery 

(2009) e Curvello (2009), foi necessário para a reflexão sobre o processo comunicacional 
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interno e interpessoal na UFG, e para verificarmos a produção intelectual da comunicação-CO 

em nível nacional. Ilustramos, portanto, o estado da arte com alguns textos científicos 

publicados entre 2005 e 2015, que contemplaram a comunicação-CO mesmo que como pano 

de fundo.  

O quarto capítulo discutiu a teoria das representações sociais por considerá-la uma 

possibilidade metodológica pertinente para investigar o papel do sujeito no ambiente 

organizacional. Os registros foram contemplados com as perspectivas de Moscovici (2009), 

Vala (1997), Abric (2001), Celso Pereira de Sá (1996) e Braga e Tuzzo (2010).  

O quinto capítulo, pressupostos metodológicos, objetivou a descrição do método 

exploratório-descritivo, delineando os procedimentos desenvolvidos para a triangulação, 

envolvendo, portanto, pesquisa quantitativa e qualitativa; e a definição da amostra. Nas 

evocações livres (qualitativa), apresenta-se o procedimento de coleta a partir da expressão 

indutora “servidor púbico” inclusive a técnica da substituição para romper com a zona muda, 

e o método de análise do quadrante de quatro casas; adotamos também a técnica de Likert 

(quantitativa) no instrumento de coleta e método de análise da abordagem comunicação-

organização; na Escala de Cidadania Organizacional (quantitativa), comentamos o 

instrumento de coleta e o método de análise.  

O objetivo principal desta proposta foi identificar o papel da comunicação no 

comportamento organizacional, seu potencial integrador. Os objetivos específicos buscaram 

identificar o entendimento que os servidores têm da comunicação como instrumento de gestão 

ou de relacionamento no âmbito da Instituição; identificar e analisar a importância atribuída 

ao comportamento organizacional, bem como suas heranças; levantar a representação social 

do servidor para verificar sua pertinência ou não da imagem negativa da esfera pública, 

consequentemente do servidor; compreender o papel da comunicação e como este ocorre 

como catalisador de mudança organizacional. Estes propósitos, em razão da escassez de 

artigos contemplando a comunicação-CO no setor público, foram pensados com a pretensão 

de estimular a reflexão acadêmica e chamar a atenção do círculo científico para o campo.  

A justificativa desta pesquisa passou e passa pela necessidade de investigação acerca 

dos servidores da Universidade Federal de Goiás-UFG, mais precisamente dos TAEs lotados 

nas diversas Unidades, na tentativa de melhor compreender o comportamento que eles 

desenvolvem no âmbito do serviço público, de que maneira concorrem para a representação 

social do servidor público, e, de que modo a comunicação está inserida neste processo.  

Algumas justificativas nucleares desta pesquisa podem ser apontadas. A universidade 

configura-se como lócus privilegiado de geração de conhecimento, precisaria, portanto, 
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elaborar estratégias que transcendessem as imposições burocráticas (VIEIRA; VIEIRA, 

2003), que tanto caracterizam a formalidade das comunicações burocráticas (MAXIMIAMO, 

2000). Acrescenta-se que, mesmo sendo lócus do conhecimento, a universidade pública é a 

instituição que mais resiste a mudanças, estabelecendo uma situação contraditória (VIEIRA; 

VIEIRA, 2003), além disto, existe uma maior complexidade nas relações trabalhador-

organização na nova era organizacional (ROUSSEAU, 1987). Neste contexto, reforça-se a 

organização como sistema de comunicação (DUTERME, 2002), a comunicação como 

processo de partilha, construção de relacionamentos e aproximação entre as pessoas 

(DUTERME, 2002; LIPIANSKY, 1992).  

O tema foi ainda mais interessante e necessário de se abordar, uma vez que a pressão 

por mudanças afetou também as instituições públicas, delas foram demandadas novas práticas 

que desburocratizassem e agilizassem os processos administrativos, gerando eficiência. Esta 

foi inegavelmente uma das justificativas para a reforma do Estado na tentativa de adotar uma 

abordagem gerencialista no âmbito público, atual modelo em uso. Torna-se, neste cenário, 

fundamental o estudo investigativo acerca dos desafios impostos à UFG, sobretudo porque foi 

levado em conta de como as mudanças são permeadas por processos comunicativos e 

envolvem seres humanos.  
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CAPÍTULO I – PRELIMINARES SOBRE O OBJETO 

 

 

A ampliação do sistema de ensino e consequentemente da educação coloca a 

Universidade no centro da questão. Com a expansão das universidades públicas espera-se um 

maior acesso ao ensino superior quer pela ampliação de vagas nos cursos já existentes quer 

pela oferta nos novos cursos. A atenção deve, além da inclusão, voltar-se para a permanência 

na instituição ou mesmo pela continuidade por meio dos programas de pós-graduação. Nesse 

contexto, acreditamos que seja imperativo assegurar um ensino de boa qualidade que 

contribua com o futuro profissional, reestruturar-se adequadamente, e profissionalizar o 

quadro de servidores para suportar o redimensionamento das Instituições de Ensino Superior 

(IFES), fazendo face a novas demandas. Destacamos a necessidade de as atividades-meio 

subsidiarem as atividades-fim sobretudo mediadas pela comunicação. Assim, os esforços no 

ambiente de trabalho devem fundamentalmente privilegiar um processo de comunicação que 

sustente a compreensão, o comprometimento, o compartilhamento de informações, a 

satisfação dos indivíduos, por conseguinte a possibilidade do exercício da cidadania 

organizacional, transparência e responsabilidade social, cumprindo o papel de prestação de 

serviço ao cidadão-usuário.   

 

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO DO ENSINO E AS PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

 

Percebemos que uma nova ordem econômica, política e social, balizada pela 

globalização se configura nos dias atuais. Entendemos ainda que as novas tecnologias 

ampliam o acesso às informações e modificam a interação entre os indivíduos de tal modo que 

algumas instituições já reconhecem a importância da comunicação como valor agregado aos 

públicos interno e externo.  A própria história da educação brasileira pode ser ilustrativa das 

transformações e do progresso desde os portugueses aos nossos dias. Para tanto, a partir de 

Mattos (1958) Saviani (2008) nos lembra que os lusitanos trouxeram as primeiras instituições 

escolares, o padrão de educação da Europa para o Novo Mundo. Reconhecidamente o cultivo 

pelo diploma era forma de enobrecimento, a educação visava o acesso ao estamento 
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burocrático e a alta performance do grupo de bens falantes da aristocracia, quem manipulava 

lealdades com o cargo público apoiado por posições políticas (FAORO, 2001).  

Com a expulsão dos jesuítas por Marques de Pombal, há um redirecionamento da 

educação, pois a perspectiva escolástica até então dominante no país (FAORO, 2001) e 

restrita a um pequeno grupo colidia com os interesses comerciais de Pombal. As reformas 

pombalinas caracterizaram as primeiras tentativas da escola pública estatal (SAVIANI, 2008). 

Posteriormente a vinda da família real portuguesa para as terras brasileiras imprimiria relevo 

aos conhecimentos práticos e ao ensino técnico, marcando a organização do ensino superior 

(SCHWARTZMAN, 1996).  Predominava, à época, Academias Militares, Escolas de 

Medicina e Direito, caracterizando cursos ou faculdades isoladas de natureza pública 

(SAVIANI, 2011).  Esse sistema de ensino brasileiro, por vezes, esteve associado a interesses 

de uma pequena minoria (SAVIANI, 2008). Ademais, foi possível percebermos por meio da 

literatura que a movimentação - exclui e inclui disciplina, privilegia-se o ensino religioso ou o 

laico, privilegia-se a parte literária ou a científica - integra a história da educação brasileira, 

caracterizando-a em ciclos. De acordo com Saviani (2008), a periodização pode ser delineada 

em seis momentos.  

 

O primeiro período (1549-1759) [...] colégios jesuítas; o segundo (1759-1827) [...] 

aulas régias instituídas pela reforma pombalina como uma primeira tentativa de 

instaurar uma escola pública estatal inspirada nas idéias iluministas [...] o terceiro 

período (1827-1890) [...] tentativas, descontínuas e intermitentes, de organizar a 

educação como responsabilidade do poder público representado pelo governo 

imperial e pelos governos das províncias [...] o quarto (1890-1931) [...] escolas 

primárias nos estados [...] o quinto (1931-1961) se define pela regulamentação, em 

âmbito nacional das escolas superiores, secundárias e primárias [...] ideário 

pedagógico renovador; finalmente, no sexto período, que se estende de 1961 aos 

nossos dias [...] unificação da regulamentação da educação nacional [...] segundo 

uma concepção produtivista de escola (SAVIANI, 2005,p.12 apud SAVIANI, 2008, 

p.3-4).   

 

Nessa dinâmica do sistema educacional, entre idas e vindas, segundo Saviani (2008), o 

trabalho educativo é feito com avanços e recuos.  Isto nos parece oferecer base para a 

compreensão de uma universidade tardia como a brasileira. No ano de 1538, Santo Domingo 

(CAREGNATO, 2004; BARRETO; FILGUEIRAS, 2007); e em 1551, México e Lima já 

contavam com sua primeira universidade (SAMPAIO, 1991; CAREGNATO, 2004; 

BARRETO; FILGUEIRAS, 2007), marcando um contraste entre a colonização espanhola e a 

portuguesa, pois a Universidade de São Paulo foi criada em 1934 (SAMPAIO, 1991; 

CAREGNATO, 2004; SAVIANI, 2010). Outras instituições foram federalizadas e criadas, 
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como por exemplo, a Universidade Federal de Goiás em 1960 (SAVIANI, 2010; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013).  

Esta trajetória do sistema de ensino esteve marcada por planos, programas ou mesmo 

criação de entidades, que visaram a (re) estruturação do sistema educacional. Citamos o 

Programa Universidade para todos (PROUNI) e fundamentalmente o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que, em razão do 

impacto sobre as universidades, será merecidamente comentado. Antes, porém, foi preciso 

pontuar que possíveis deficiências de aprendizagem dos acadêmicos de hoje e futuros 

profissionais remontam à educação básica. Afinal, segundo Caregnato (2004), “a organização 

do sistema educacional e a trajetória de seu desenvolvimento expressam muito das 

características que marcam a relação do Estado com a sociedade através do tempo” 

(CAREGNATO, 2004, p.118). 

E, neste cenário, alguns resultados apurados pelo Anuário Brasileira de Educação 

Básica 2013 demonstraram a dificuldade dos jovens frente a intelecção de textos, por 

conseguinte em outras disciplinas, acarretando no analfabetismo funcional. O índice de 

escolaridade (hoje 7,3 anos de estudo), embora venha melhorando continua baixo quando 

comparado a outras nações (INEP, 2013). Essa situação ainda é pior quando se observa uma 

diferença interna na escolaridade entre os indivíduos mais ricos e os mais desfavorecidos, pois 

isto impacta na inserção do mercado de trabalho ou no apagão do emprego por falta de 

profissionais3, consequentemente na distribuição de renda (INEP, 2013). O elitismo sempre 

esteve ligado à história da universidade, conforme sugere Caregnato (2004).  

 
O impacto macroeconômico da educação é forte: assim como indivíduos com uma 

educação de maior qualidade tendem a alcançar sucesso maior no mercado de 

trabalho, também as economias com taxas de matrículas e anos de tudo mais altas 

parecem ser mais dinâmicas, mais competitivas no mercado global e ter mais 

sucesso em termos de renda per capta (WORLD BANK, 2000, p.38 apud  

CAREGNATO, 2004, p.52). 

 

Esse retrato do sistema educacional levou o Plano Nacional da Educação (PNE) a 

estabelecer três metas, algumas até ambiciosas4. Esse nível de ensino é historicamente o mais 

                                                      
3 A questão da qualidade suscita questionamentos. Pode o nível da educação afetar o desempenho no trabalho, 

no nosso caso, do servidor público? Pode a herança cultural portuguesa afetar o desempenho do servidor 

público? Pode a identidade da instituição afetar o envolvimento da servidor? Pode o fenômeno humano associar 

o bom desempenho à boa comunicação, considerando-a como instância de interação.  

 
4 Incrementar a taxa bruta de matrícula em 50% e a taxa líquida em 33% da população na faixa etária entre 18 e 

24 anos, assegurando concomitantemente qualidade da oferta e expansão de 40% das novas matrículas no ensino 

público. Elevar a educação superior, incrementando a proporção de mestres e doutores para 75%, sendo no 
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bem estruturado, todavia ainda há muito por fazer, pois apenas 11% dos adultos com idade 

entre 35 e 44 anos completaram a formação superior (INEP, 2013), contrastando com outras 

nações, a exemplo do Chile (27%) e dos EUA (43%). Pretende-se alcançar 33% com 

formação universitária na faixa etária de 18 a 24 anos. Outra questão relevante tratada pelo 

PNE5 é a valorização do docente6 (INEP, 2013), visto como recurso fundamental que assegura 

o cumprimento da missão da ensino superior: ensino, pesquisa e serviço constituindo naquilo 

que é pertinente para o homem e para a sociedade (CAREGNATO, 2004).  

Em que pese os avanços e retrocessos e a importância dos dados relativos ao ensino 

fundamental e médio, é na Educação Superior que se observa uma melhora na taxa líquida de 

matrícula, alcançando 14,9% em 2011, como pode ser observado no gráfico que se segue. 

Esta melhoria na taxa de matrícula, assim como os anos de estudos podem sinalizar avanços 

no mercado de trabalho (WORLD BANK, 2000 apud CAREGNATO, 2004) ou 

diversificação de públicos dentro da universidades, tanto que “há um público grande com 

renda baixa, buscando titulação superior para garantir espaços no futuro mercado de trabalho” 

(CAREGNATO, 2004, p.145). Ademais a oferta da variedade de cursos também concorre 

para a captação de seu público. Todavia, precisamos chamar a atenção que, conforme a leitura 

do gráfico 2, o número de matrículas da rede privada (74%) superou significativamente o 

número da rede pública (26%). Esta representação se confirma no Centro-Oeste, local de 

instalação da UFG, onde a esfera privada (76%) também é superior ao setor público (24%) na 

região.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
mínimo 35% de doutores. Ampliar número de matrículas na pós-graduação sctritu sensu, alcançando uma 

titulação de 60 mil mestres e 25 mil doutores.   

 
5 Sobre os indicadores do ensino fundamental e médio ver INEP (2013).  

 
6 O PNE pretendia elevar a proporção de mestres e doutores para 75%, garantindo pelo menos 35% de doutores; 

ampliar as matrículas na pós-graduação strictu sensu, titulando 60 mil mestres e 25 mil doutores anualmente, 

mas a realidade atual apontou números ainda distantes da pretensão do PNE no que tange a pós-graduação 

(INEP, 2013, p.85). 
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Diante deste cenário público-privado, constitui-se ainda em meta do PNE elevar a taxa 

bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 

Gráfico 1 - Taxa de matrícula da educação superior – 2011 

Fonte: INEP, 2013 

Gráfico 2 - Matrículas por região – 2011 

Fonte: INEP, 2013 
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18 a 24 anos, assegurando 40% das novas matrículas no segmento público (BRASIL, 

2009).Trazendo este quadro para Goiás, é possível perceber que a academia acolhia um 

número irrisório de jovens, pois segundo dados do PNAD/IBGE de 2008, a população de 

5.870.000 habitantes contava com 709 mil pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos, das quais 

apenas 12,9% (92.000) estavam matriculadas no ensino superior UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2011). Isto significa dizer que para atender os 30% propostos pelo 

PNE, a taxa líquida de matrícula deveria ser triplicada (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2011). 

O professor Mozart Neves Ramos da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE 

exemplificou, no Anuário Brasileiro da Educação, como a universidade brasileira tem 

contribuído com o desenvolvimento científico e tecnológico do País (RAMOS, 2013), ou seja, 

as universidades públicas respondem por aproximadamente 90% da ciência produzida no país 

(SAVIANI, 2010)7.  

 
Tanto na formação de recursos humanos (a título de exemplo, na pós-graduação o 

Brasil forma hoje 12 mil doutores) como na produção de novos conhecimentos, é 

incontestável e nos coloca na 13ª posição do ranking mundial da produção científica. 

Mas, para chegar a esse patamar, foi preciso um grande esforço da comunidade 

científica aliado a políticas públicas arrojadas e exitosas. Essa estratégia, em si 

correta, fez com que a universidade se distanciasse da escola pública (RAMOS, 

2013, p. 95).  

 

 A experiência nos tem retratado um docente multitarefa. Podemos citar a atividade de 

pesquisa8 aliada ao tempo que ele despende em diversas atividades, tais como o ensino na 

graduação e na pós-graduação, e ainda a dedicação ao labor burocrático, ou seja, 

desempenhando papeis nas atividades-fim e nas atividades-meio concomitantemente, o que 

sugere uma defasagem do quadro técnico-administrativo, uma vez que é demandado dos 

docentes a execução de funções administrativas. Deste modo, ao considerarmos este cenário é 

possível afirmarmos a necessidade de um plano efetivamente focado no ensino superior. 

Neste sentido, é possível lembrarmos do Programa Universidade para Todos (PROUNI), da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Programa de Expansão das Universidades 

(REUNI), o qual será abordado no próximo tópico. Não obstante, é preciso reconhecer a 

necessidade de superar as barreiras burocráticas para que o conhecimento gerado pela 

                                                      
7 Saviani (2010) chama a atenção, porque os nichos de excelência ainda estão restritos a poucas universidades, 

podendo comprometer este desenvolvimento científico e tecnológico, pois estes só se desenvolvem com ensino 

superior de alto padrão de qualidade, formando cientistas de ponta e profissionais gabaritados (SAVIANI, 2010).   

8 Segundo o PDI 2011-2015, os pesquisadores da universidade foram responsáveis por 3.628 textos científicos, 

em 2009.  A UFG contabilizava, até esse período, 250 grupos de pesquisa cadastrados no Centro Tecnológico 

(CNPq) e 1.649 projetos em andamento na Instituição.  
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universidade e sua força transformadora não contraste com as mudanças impostas ao mundo 

moderno. Em outras palavras, 

 
O paradoxo está no fato de que as universidades federais, à medida que geram 

inovações que contribuem para flexibilizar, dar eficiência [...] ao funcionamento de 

organizações privadas [...] se tornam exemplos de estruturas anacrônicas, 

caracterizadas pela baixa eficiência, alto grau de burocratização na movimentação 

dos fluxos de gestão e lentas no poder decisório” (VIEIRA; VIEIRA, 2003, p.902).  

 

Com efeito, existe um longo caminho a percorrer, mas é imperioso aprimorar a 

estrutura, articular teoria e prática, atentar para as novas demandas, “para novas concepções 

de vida [...] são novas hierarquias sociais, econômicas e culturais” (VIEIRA; VIEIRA, 2003, 

p.901). Ademais, acreditamos que carreiras bem estruturadas – docentes ou TAEs – 

favoreçam as expectativas de trabalho, de qualidade de vida, consequentemente amplia as 

possibilidades de cidadania. Corrobora com esta afirmação inclusive “aspectos formativos 

mais amplos da cidadania [...] [além disso] a titulação deve, sim, ser valorizada” (INEP, 2013, 

p,100). Neste ponto, há muito tempo, a literatura já destacava que o conhecimento e a 

informação geram inovação e demandam a reestruturação, uma nova concepção de 

universidades federais brasileiras (VIEIRA; VIEIRA, 2003). E como tal da própria UFG. 

 

 

1.2 CONHECENDO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS E O REUNI  

 

 

Passamos a situar a UFG desde a sua criação até o REUNI, pois este programa 

ampliou a estrutura da Instituição. A Universidade Federal de Goiás foi criada em 14 de 

dezembro de 1960 (Lei 3834) e reestruturada pelo Decreto 63.817 em 16 de dezembro. Ela 

nasceu da reunião de cinco escolas superiores: Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia e 

Odontologia, Escola de Engenharia, Conservatório de Música e Faculdade de Medicina 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013). Em seguida instituiu-se um grupo para 

elaboração do projeto pedagógico, na Semana do Planejamento, prática ainda hoje cultivada, 

traçando como “a instituição deveria ser um centro de transformação pedagógica, cultural, 

social e política, inspirada na cultura e sem concepção ideológica pré-concebida”, segundo o 

reitor Colemar Natal e Silva (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p. 21). 

A UFG enumera entre seus princípios o compromisso com a qualidade, com a 

orientação humanística e com a preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar 

suas atividades; o compromisso com a democratização da educação no que concerne à gestão, 
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à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios; o 

compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, 

tecnológico e socioeconômico do País; e o compromisso com a paz, com a defesa dos direitos 

humanos e com a preservação do meio ambiente (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2013). 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 da UFG traz como 

finalidades a preocupação com o exercício profissional e com a cidadania e ainda,   

 
produzir, sistematizar e transmitir conhecimentos, ampliar e aprofundar a formação 

do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade 

nacional e internacional, com o objetivo de contribuir para a existência de uma 

sociedade mais justa, em que os cidadãos se empenhem na busca de soluções 

democráticas para os problemas nacionais (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2011, p. 13). 

 

Para a consecução de suas finalidades, a UFG “constituir-se-á em fator de integração 

da cultura nacional e da formação de cidadãos, desenvolvendo na comunidade universitária 

uma consciência ética” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p.22). Devemos 

entender tal comunidade composta de três segmentos básicos: docentes, discentes e 

finalmente o corpo administrativo, que é objeto de nosso trabalho.  

O desenho formal da Instituição indica uma estrutura organizacional colegiada/ linear-

funcional.  A administração central da Universidade conta com três conselhos, o Conselho 

Universitário (CONSUNI), o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e o 

Conselho de Curadores (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013).  

O CONSUNI é a instância máxima da universidade com funções normativa, 

deliberativa, de planejamento e de recurso da Universidade. Enquanto os docentes ocupam 

70% das cadeiras, cabem aos TAEs 15% dos assentos. O CEPEC é o órgão de supervisão da 

universidade, com atribuições deliberativas, normativas e consultivas sobre atividades 

didáticas, científicas, culturais e artísticas. Portanto estão ligados a ele, a graduação, a 

pesquisa, a extensão e a cultura, atividades finalísticas da Instituição e indissociáveis, 

constituindo o planejamento educacional e cultural. O Conselho de Curadores, por sua vez, é 

o órgão de fiscalização econômico-financeira da UFG9.  Estes três conselhos10 aprovam 

                                                      
9 https://www.ufg.br/up/1/o/ESTATUTO_da_UFG_2014.pdf 

10 As decisões compartilhadas certamente apresentam vantagens, todavia um aspecto negativo também pode ser 

apontado, pois segundo Robbins, o apoio de um maior número de pessoas para a implementação de uma decisão 

conjunta se contrapõe ao tempo consumido e aos conflitos gerados na discussão interna (ROBBINS, 2005). 

 



34 

 

modificações no Estatuto ou no Regimento da Universidade, aprovam a proposta 

orçamentária da Universidade, respondem pela escolha e/ou destituição do reitorado.   Em 

outras palavras, a administração central traça a política universitária (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2011).  

Como a UFG não se resume a apenas este colegiado constituído pela Reitoria e pelos 

Conselhos, precisamos também lembrar de algumas atribuições de natureza administrativa, 

que são de competência das pró-reitorias. Estas deveriam elaborar a partir de diagnósticos as 

políticas de execução das atividades inerentes às respectivas áreas, como é o caso da Pró-

reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) ou da Pró-

reitoria de Administração e Finanças (PROAD), por exemplo, que coordenam os órgãos 

executores destas políticas, como o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(DDRH) ou Departamento de Pessoal (DP), e Departamento de Material e Patrimônio (DMP). 

Não podemos deixar também de notar as dificuldades vividas por estas áreas de recursos 

materiais e sobretudo de pessoal.  As pró-reitorias são órgãos superiores vinculados a 

Reitoria11. Afinal, “embora as universidades federais sejam organizações acadêmicas para o 

ensino e a pesquisa, não há como lhes negar estruturas altamente burocráticas [...] das 

atividades-meio, de caráter administrativo” (VIEIRA; VIEIRA, 2003).  

É oportuno destacar alguns órgãos suplementares ligados particularmente à 

comunicação e à informação, como a Rádio Universitária e o Centro Editorial Gráfico 

(CEGRAF). Aquela destina-se à divulgação de fatos que interessam à UFG e à comunidade 

em geral (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011) no que tange ao aspecto formal 

postulado pela Instituição, porém, na prática, observa-se ainda outro aspecto.   Razão pela 

qual é interessante notarmos aqui a amplitude e a definição dos critérios seletivos dos fatos 

que deveriam ou não se tornar notícia, mais que isso, demandariam o envolvimento de 

posicionamentos e deliberações técnicas12.  Por exemplo, o movimento Okupa, as pichações 

pelos prédios, as insalubridades devidas ou não devidas, os afastamentos, etc. Logo, esse 

espaço laboratorial dos alunos, futuros profissionais, já está impregnado de tendências.  

O CEGRAF é composto pela Gráfica e pela Editora. À primeira incumbe-se a 

divulgação de trabalhos que interessam ao ensino, à pesquisa e à extensão, viabilizando o 

acesso do público à produção da Universidade. A segunda lida com aspectos financeiros, uma 

vez que oferece descontos à comunidade universitária, conforme assinalado na UFG em 

                                                      
11 https://prodirh.ufg.br/p/723-prodirh 

12 É bastante significativo o espaço ocupado simultaneamente por estudantes e por usuários de drogas. 
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números (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013). Curiosamente, o seu papel que 

deveria ser fundamentalmente grandioso, fica relegado a outros planos.  Como exemplo, 

podemos mencionar a publicação de livros, tão importante para os cursos, pois entra no 

modelo de alocação de verbas entre as unidades. Esta função, entretanto, acaba se esvaziando, 

uma vez que não dispõe do selo editorial, os cursos recorrem a outras editoras, como a PUC-

Goiás.      

Ainda na seara comunicacional, os primórdios da internet na comunidade acadêmica 

marcaram o reitorado de 1990 a 1993. No reitorado subsequente, 1994 a 1998, foi implantada 

a UFGnet, mais tarde Portal UFG (LIMA, 2011). No período de 2006 a 2011, criou-se 

também o Jornal UFG. O Portal e o Jornal, estes são os veículos de maior abrangência e que 

desempenham o papel de difusores da informação: produção técnica, científica e cultural, 

produção acadêmica, atos e procedimentos administrativos, eventos, entre outros fins13 

(LIMA, 2011).  

As campanhas publicitárias ou peças, criadas mediante análise da demanda da 

comunidade, procuram demonstrar uma preocupação com a comunicação institucional, ao 

mesmo tempo, com o alinhamento das novas tecnologias, com a compreensão e ampliação de 

seu público externo e interno, segundo os porta-vozes da Instituição (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2013), sugerindo que a Organização procurou crescer junto com o 

seu público mediada pela comunicação.  Se, por um lado, um dos sinais deste avanço pode ter 

sido a criação da TVUFG, em 2009 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013), por 

outro lado precisamos pontuar o analfabetismo digital que, muitas vezes, está ligado ao corpo 

funcional mais antigo, mais resistente às mudanças exigidas pelos novos tempos14.  

O progresso observado no período de 2003 a 2012, por exemplo, coincidiu com a 

implantação de programas de expansão do ensino superior, desencadeando mudanças 

estruturais nas universidades. Houve uma primeira fase denominada Programa de Expansão 

Fase I (2003-2007), e o segundo momento caracterizado pelo Programa REUNI (2008-2012) 

que, com efeito, provocou alterações físicas e acadêmicas em alguns campi das diversas 

                                                      
13 Outros vieses foram abordados nos estudos de Pagès et al (1987), pois afirmam ser o veículo interno difusor 

dos símbolos da organização; e de Curvello (2012), quem identificou em sua investigação a comunicação interna 

como estratégica na construção do universo simbólico no ambiente de trabalho.    

14 A tecnologia produz outras implicações, pode ser analisada sobre outros aspectos. Por um lado rompe a 

fronteira entre trabalho e vida pessoal, o funcionário poderá ser acessado 24horas, mas possibilita o trabalho a 

distância (ROBBINS,2005). Por outro lado, a vantagem ou desvantagem da tecnologia e de correios eletrônicos, 

por conseguinte, depende de “selecionar melhor o que, quem, como, onde e por que comunicar” (TORQUATO, 

REGO, 2013, p.68). 
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Instituições (WESKA, 2012), o que não foi diferente com a UFG. A expansão do sistema 

federal de educação superior foi significativo, e veio legitimar a importância desse nível de 

ensino, que é visto mundialmente como um bem público (UNESCO, 2009) sobretudo porque 

visa o desenvolvimento do indivíduo e sua preparação para o exercício da cidadania e para o 

mundo do trabalho, deixando entrever que a Universidade deveria ser um espaço para a 

transformação social (WESKA, 2012). Desnecessário dizer que a UFG também vivenciou os 

efeitos da expansão, haja vista o seu  

 
papel como lócus privilegiado das múltiplas expressões do saber, da livre expressão 

das ideias, da ética, da defesa dos valores humanos, da crítica e do trabalho 

cooperativo, visando à formação de profissionais preparados e habilitados para atuar 

nas diversas áreas profissionais e como professores e pesquisadores na educação 

básica e no ensino superior (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011, p. 

30). 

 

O REUNI, instituído pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, constituiu-se, 

portanto, em uma das ações deflagradas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

que contemplou as universidades federais. Havia preocupação com os jovens de 18 a 24 

(WESKA, 2012), e sua inserção no mercado de trabalho, notadamente, porque na economia 

competitiva a baixa escolaridade poderia ser obstáculo ao desenvolvimento social e 

econômico do país. Não de modo diferente, a escolaridade do cidadão está relacionada às 

possibilidades de crescimento da renda, progresso funcional, satisfação pessoal e qualidade de 

vida. A formação é, portanto, característica imanente ao mercado de trabalho contemporâneo. 

As desigualdades, por sua vez, sofrem influencias do próprio acesso à universidade e aos 

cursos de pós-graduação.  Segundo consta no relatório do REUNI, em seu primeiro ano, 

apenas 24,31% dos jovens brasileiros tinham acesso à educação superior (BRASIL, 2009). 

Razão pela qual o Governo adotou medidas de incremento. Em sua concepção, o Reuni se 

propunha fundamentalmente a  

 
garantir as universidades as condições necessárias para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de inovações 

acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, integrando 

a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educação profissional e 

tecnológica; e otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura 

das instituições federais de educação superior (BRASIL, 2009, p. 3). 

 

Quando se iniciou a fase de Expansão I, conforme tabela 1, o Brasil apresentava 45 

universidades federais. No final de 2007, havia 54 universidades federais em funcionamento 
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no País15. Em 2009, existiam 57 federais em funcionamento (BRASIL, 2009).  Em 2010, o 

país contava com 59 Universidades Federais, representando um crescimento de 31% da 

Expansão I até o ano de 2010. Finalmente, o número apresentado em 2014 é de 63 

Universidades, sendo que quatro estavam com o processo tramitando (WESKA, 2012). 

                   

 

                       Tabela 1 – Número de universidades e campus – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           É bom lembrar que esta ampliação do número de universidades e de campi 

obviamente foi acompanhada do aumento na oferta de vagas (111%) no ensino superior 

presencial no período de 2003 a 2011 (WESKA, 2012). Na Universidade Federal de Goiás, o 

crescimento intenso no período de 2003 a 2010 alcançou um patamar de 82% na oferta de 

vagas, com destaque para os cursos do período noturno (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2013).  

 

 

  Tabela 2 - Campus da UFG e respectivas unidades 

Regional                                      Unidades 

(2014)  

Regional Catalão Iniciou as atividades regulares em 1986, mas 

já a partir de 2006 criaram novos cursos. Em 

2007 teve aprovação de seu regimento pelo 

CONSUNI. 

8 

Regional Jataí Data de 1980, teve sua expansão a partir de 

2005. 

5 

Regional Goiás* Em 1990, extensão do curso de Direito; com 

data efetiva de criação em 2009. 

2 

Regional Goiânia  

Campus Colemar  

Campus Samambaia 

Campus Aparecida 

 

1960 

1962 

2014 

 

10 

18 

     1  

                  Fonte: Dados da pesquisa  

                                                      
15 Entre estas 54, 53 aderiram ao Reuni. Um total de 42 já na primeira chamada para a implantação do programa 

no primeiro semestre de 2008, incluída aí a UFG, as demais, no segundo semestre do mesmo ano.   

 2003 2010 2014 

Universidades 45 59              

(14 novas) 

63 

( 4 novas) 

Campus/Unidades 148 274          

(126 novos) 

321  

(47 novos) 

Munícipios atendidos 114 230 275 

Fonte: Adaptado de Weska, 2012. 

 



38 

 

Ao trazer este crescimento de campus para os muros da UFG, é possível observarmos 

que antes do REUNI a Instituição já estava presente com as atuais Regionais, conforme 

indicado na   Tabela 2.  Não obstante, no caso da Cidade de Goiás, embora a cidade já 

contasse com uma história no ensino, a efetividade do Campus ocorreu em 2009. É oportuno 

mencionarmos que estes dados foram extraídos do sítio da UFG bem como das respectivas 

regionais.  

Se há um aumento no número de universidades e campus, há também ampliação de 

cursos. Segundo o relatório do REUNI, havia 2.326 cursos de graduação em 2007, com 

projeção de aumento para 2.552, portanto, um crescimento de 9,7%.  O resultado (2.506) 

indicou o alcance de 98% daquilo que fora pactuado pelo Programa (WESKA, 2012) com as 

Universidades. Já na UFG, o número de cursos de graduação em 2010 chegou a 130, 

incluindo as habilitações16; na pós-graduação, o mestrado contava com 38 cursos e o 

doutorado com 19. A Instituição atribui o crescimento significativo dos cursos às 

possibilidades trazidas pelo REUNI sobretudo em Catalão, que passou de 8 em 2005 para 21 

em 2012; Jataí, que passou de 11 para 24 no mesmo período, além da implantação do campo 

da Cidade de Goiás. Somado a isto elenca-se o desmembramento ou criação faculdades, a 

exemplo da nova Unidade – Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e Ciências 

Contábeis (FACE) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011). 

Mais universidades, mais campus, mais cursos pressupõem igualmente maior número 

de matrículas. Logo, as políticas de expansão das Universidades, que foram implementadas 

entre 2003 e 2012, impactaram o número de matrículas, com aumento de 60% na graduação e 

um aumento ainda mais significativo na pós-graduação, 90% (WESKA, 2012). Percentuais 

elevadíssimos foram alcançados na matrícula dos cursos da modalidade a distância, cerca de 

520%, acompanhando a tendência dos espaços interativos virtuais. Este crescimento é 

resultado da criação, em 2006, da Universidade Aberta do Brasil – UAB (WESKA, 2012). No 

âmbito da UFG, em 2010, a instituição ofertou 6.156 vagas no processo seletivo da 

graduação, contabilizou 20.680 alunos matriculados nos cursos de graduação; 4.189, na 

especialização; 1.774, no mestrado e 708 nos cursos de doutorado (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2011). 

Não é difícil entender que o crescimento desta demanda tenha sido acompanhado do 

aumento do quadro de pessoal. Desta forma, buscou-se assegurar a criação de novos cursos, 

ampliar as vagas e ocupar as vagas ociosas, garantindo o funcionamento da estrutura 

                                                      
16 No Plano de Desenvolvimento Institucional 2008-2012 havia previsão de 163 cursos até 30/12/2012. 
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administrativa e acadêmica alinhadas à incorporação de novos tecnologias. Nesse cenário de 

progresso, contudo, é preciso fazer um adendo, tendo em vista que as pesadas estruturas 

burocráticas das instituições públicas caracterizam uma baixa eficiência e lentidão na 

movimentação dos fluxos de gestão e dos processos decisórios (VIEIRA; VIEIRA, 2003). 

Logo, é possível pressupor que uma ampliação da estrutura, acarreta também uma ampliação 

da complexidade e dos problemas. Deste modo, é bom destacar o aumento do quadro de 

pessoal e analisar o perfil destes servidores, que podem ser acompanhados nas                            

Tabela 3 e 4. 

 

 

                           Tabela 3 – Vagas para docentes em 2008 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           Tabela 4 – Vagas para técnicos-administrativos 

Vagas em Concursos – TA classes B, C, D e E 

Projetadas Autorizadas Homologadas Nomeações 

1.638 1.638 1.300 1.275 

 

 

 

As 53 universidades em funcionamento envolveram uma projeção de 3.459 cargos, 

sendo 1.821 de docentes e 1.638 técnicos. Até o final de 2008 foram computados 1.560 

docentes e 1.275 técnicos-administrativos, indicando uma diferença de 1,22 entre as duas 

categorias com preponderância de docentes. Depreende-se das duas tabelas acima que a meta 

proposta para o quadro de pessoal já havia sido cumprida em parte no ano exercício de 2008, 

a execução de vagas para docente apresentou o percentual de 86% e para técnico-

administrativo, 78% (BRASIL, 2009). Na UFG, conforme Tabela 5, o corpo funcional esteve 

representado por 2.048 docentes e 2.276 técnicos-administrativos em 2010 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011), indicando uma proporção diferente do 

quadro geral das universidades, predominando o número de TAEs com uma diferença entre as 

categorias de 1,11. Neste ponto, o estudo de Vieira e Vieira (2003) há muito já aludira ao 

                          Vagas em Concursos – Docentes de 3° 

Projetadas Autorizadas Homologadas Nomeações 

1.821 1.821 1.560 1.560 

Fonte: Adaptada de Brasil (2009). 

Fonte: Adaptada de Brasil (2009) 
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crescimento desproporcional das atividades-meio como consequência natural inerente à 

complexidade do tipo de estrutura, tanto que a relação professor/técnico-administrativo já 

alcançara no passado um para dois; além disto os custos com a manutenção das atividades-

meio cresceram irracionalmente (VIEIRA; VIEIRA, 2003), deve ser considerado sobretudo 

que alguns recursos disponibilizados pelo REUNI, como os recursos para pessoal, integrarão 

permanentemente o quadro orçamentário da UFG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2011). Resta saber se o governo disponibilizará no mínimo o mesmo montante de custeio daí 

em diante. 

Nas Universidades, de um modo geral, no tocante ao perfil do quadro funcional, é 

importante destacar que o crescimento do quantitativo de professores efetivos levou à redução 

do número de substitutos em 64%. Houve, nas Universidades Federais, um crescimento na 

titulação dos docentes, possibilitando alcançar uma das metas do PNE que era garantir pelo 

menos 35% de doutores no ensino superior (WESKA, 2012), conforme demonstrado no 

quadro a seguir (figura 1).   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Docentes do quadro efetivo e técnicos-administrativos da UFG em 2010 

Situação  Fundamental Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 

Docentes por 

titulação 

  

49  59  674  1.266  2.048  

Técnicos-

administrativos 

por titulação  

175 720 554  650  151  26  2.276  

Fonte: Adaptado de Universidade Federal de Goiás (2011). 

 

 

Fonte: Weska (2012, p.17) 

 

 

 

Figura 1 – Quadro docentes efetivos das Universidades Federais 2003-2012 
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O retrato da UFG, consoante à Tabela 5, sinaliza que a instituição também teve 

sucesso em relação à titulação do quadro docente. Entre os 204817 professores do quadro 

efetivo, uma parte significativa (83%) em regime de dedicação exclusiva, 2% eram 

graduados, 3% especialistas, 33% mestres e 62% doutores (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2011). Não obstante, comportamento um pouco distinto, é atestado pelo modesto 

crescimento dos TAEs, segundo a universidade afirma. Ademais, sinaliza que entre os 227618 

profissionais da área-meio, 1% abrangia as duas extremidades (fundamental e doutorado), 6% 

eram mestres, 28% especialistas, 24% graduados e 31% nível médio (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2013). São números que parecem ainda inexpressivos, podem refletir 

nas atividades a serem desenvolvidas pelos TAEs; configurar ainda uma sobrecarga de 

trabalho e assim impactar o desempenho, dada à possível (in) satisfação e à possível (má) 

qualidade de vida e de trabalho. 

Acrescenta-se que a despeito das particularidades individuais e do ambiente de 

trabalho Godinho (2013, p.86) traz a fala de Marqueze e Moreno (2009), pois eles “discutem 

ainda que o envelhecimento funcional não está necessariamente relacionado ao 

envelhecimento cronológico e que ele depende, além das condições de vida e de trabalho, das 

características individuais e do estilo de vida adotado”. Ademais, conforme Martins (2003, p. 

22 apud FREITAS et al 2010, p.4) lembra, estrutura, trabalho e pessoal devem ser uma 

preocupação do setor público.  

 
O autor acrescenta que cada organização pública deve considerar no processo de 

desenvolvimento institucional os seguintes elementos: desenvolvimento das 

estratégias, alinhamento das estruturas, otimização dos processos de trabalho, 

adequação dos quadros funcionais e sistemas de informação, conhecimento e 

aprendizagem (FREITAS et al, 2010, p.4). 

 

O comparativo da formação do profissional docente e do técnico-administrativo 

lotados na UFG, conforme leitura da Tabela 5, revela que os dados apresentam uma certa 

incongruência. Enquanto as vagas docentes são em sua maioria preenchidas por mestres e 

doutores; as vagas do corpo técnico-administrativo, área meio da Instituição, são ocupadas, 

em sua maioria, por servidores de nível médio. Esse quadro reflete uma situação incoerente, 

pois, sendo a Universidade um lócus de transformação social, seria esperado ou pelo menos 

desejável que o corpo técnico dominasse conhecimentos compatíveis e pertinentes ao espaço 

                                                      
17 UFG em números sinaliza 2048, todavia o PDEI sinaliza 2038. 

 
18 Número registrado na UFG em Números. O PDI apresenta uma somatória é de 2236 e também 2336. 
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universitário. Há, contudo, outra discussão. Os cursos de capacitação poderiam levar ao 

aprimoramento das atividades dos servidores TAEs, enquanto as qualificações poderiam 

resultar na frustração e desmotivação do servidores, pois mesmo sendo extremamente capazes 

não poderiam galgar posições estratégicas na Instituição. De qualquer modo, coube apenas 

um aparte, uma vez que esta discussão capacitação versus qualificação não é o foco deste 

trabalho.  

O portal da UFG19, entretanto, trouxe alguns dados atualizados em janeiro de 2015, 

que são interessantes de se analisar. O número de TAs saltou para 2432, se comparado com o 

ano de 2010, foi um incremento na ordem de 6,5% apenas. O comportamento entre os níveis 

escolares é que chama a atenção. O quantitativo de TAEs com escolaridade equivalente ao 

nível fundamental e superior apresentou queda. A pós-graduação passou a ser uma realidade 

dos técnicos-administrativos. Em 2010, havia 151 TAEs com especialização e apenas 26 com 

doutorado, em 2015 os números alcançaram 383 mestres e 62 doutores, o que significa um 

incremento de 61% e 58% respectivamente.  

A experiência tem demonstrado dois comportamentos distintos na UFG entre duas 

categorias. Uma especialização associada ao mercantilismo imaterial e à coisificação do 

homem (ápice do produtivismo do sujeito-docente), sendo movido pela contabilidade de suas 

produções, inclusive elemento fundamental no modelo de alocação de vagas.  Dos técnicos-

administrativos, por sua vez, não se é tão exigido o capital intelectual, percebido na própria 

composição do quadro. Convém lembrar que estes técnicos estão separados em grandes 

nichos especializados do saber. É um grupo com pouco poder de voz20 especialmente se 

comparado à participação docente nas instâncias estratégicas da instituição. Isto poderá, de 

certo modo, desencadear uma desmotivação? 

Freitas et al (2013, p. 10) trazem que “a política institucional de desenvolvimento de 

pessoas, quando devidamente articulada, proporciona qualificação educacional e profissional, 

educação continuada dos servidores, melhoria de desempenho e capacidade de influenciar 

decisões estratégicas na organização”. Na lição de Freitas (2013), haveria então muito o que 

fazer ainda na UFG, neste sentido. 

O nível de escolaridade do corpo técnico foi pauta de estudo da pesquisadora Marluce 

Rodrigues Godinho com os TAEs da Universidade Federal de Juiz de Fora, cujos números 

                                                      
19 http://www.prodirh.ufg.br  

20 Nas instâncias deliberativas da instituição, cabem 70% das cadeiras aos docentes e 15% aos TAEs.  

http://www.prodirh.ufg.br/
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revelam a distância cultural em relação à UFG21. Os resultados discorridos na dissertação 

demonstraram que mais da metade da amostra (75,2%) possuía pós-graduação. Fato que 

chamou a sua atenção, porque, segundo ela pode identificar junto ao IBGE, apenas 0,5% da 

população brasileira alcança tal nível de escolaridade. Complementando, a pesquisadora 

declara que a justificativa pode estar ancorada no incentivo que a Universidade dá aos seus 

servidores, oportunizando a participação em cursos de capacitação bem como de qualificação 

por meio de Programas de Capacitação e Aperfeiçoamento (PROCAP) preparados em 

consonância ao Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (PDICCTAE – UFJG) 

(GODINHO, 2013), como forma de promover o desenvolvimento na carreira e no ambiente 

de trabalho. Simultaneamente, portanto, procura atender metas institucionais e  o 

desenvolvimento pessoal e profissional do servidor.  

A pesquisadora informou que o resultado do seu estudo indicou a possibilidade de a 

baixa capacidade para o trabalho envolver pessoas com ensino médio. Godinho (2013) 

também apresentou outros resultados que demonstraram a relação nível de escolaridade-

capacidade para o trabalho:   

 
Bellusci e Fischer (1999), que realizaram estudo com servidores públicos forenses e 

detectaram que 95,3% dos trabalhadores possuíam nível de escolaridade 

universitário ou mais. Hilleshein e Lautert (2012), que estudaram capacidade para o 

trabalho, características sociodemográficas e laborais de enfermeiros de um hospital 

universitário, também encontraram maior prevalência de trabalhadores com pós-

graduação (76,7%). Moura e colaboradores (2013), [...] capacidade para o trabalho 

de funcionários da prefeitura de um campus universitário público obtiveram como 

prevalência predominante dos trabalhadores estudados, o nível de escolaridade 

universitário ou mais (57,7%) (GODINHO, 2013, p.87-88).  

 

Essa diferença expressa pela formação do grupo de servidores técnico-administrativos 

produz duas leituras. A questão da qualidade toca na melhoria de processos e no 

envolvimento efetivo dos funcionários que, segundo Robbins (2005, p.224), “é a principal 

engrenagem” da organização. Simultaneamente deixa entrever a importância de os gestores 

conhecerem as normas dos grupos, seus valores, pois favorecem explicações acerca do 

comportamento de seus membros, daquilo que os movem, tornando-se relevante atentar para 

o fato de que “a rotatividade é maior entre pessoas com experiências diferentes porque a 

comunicação é mais difícil” (ROBBINS, 2005, p.220).  

                                                      
21 Todavia, os números apresentados pela UFG em 2015 acerca da qualificação dos TAEs está sugerindo uma 

tendência de crescimento.  
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É preciso reconhecer a importância da expansão das universidades federais sobretudo 

porque respondem por mais de 90% da produção científica nacional. Logo, são fundamentais 

para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, 2011). Torna-se ainda mais significativo esse desempenho nos períodos 

conturbados pelas rápidas mudanças, pelas sociedades emergentes, pelo avanço tecnológico e 

de comunicação. 

No contexto de rápidas mudanças, sociedades emergentes, avanço tecnológico e de 

comunicação, a sociedade torna-se mais exigente, por conseguinte a frustração de algumas 

demandas desencadeiam crises econômicas, sociais e institucionais, o que torna preocupante a 

resposta mais lenta por parte das burocracias públicas. Neste caso, a UFG concorre com as 

faculdades privadas à medida que fica incapacitada de ampliar sua estrutura para absorver a 

crescente procura; não consegue dar respostas rápidas às demandas da sociedade; não prioriza 

como meta a eficiência a baixo custo; melindra sua imagem institucional ao contrariar a 

natureza da instituição pública. Este cenário que descrevemos é agravado porque a 

Universidade, na perspectiva de Bourdieu (1984), é uma arena de disputas científicas e 

institucionais, de poder e de cargos.  

Corrobora com isso o seu próprio PDI 2011-2013, que reconhece a necessidade de se 

propor e de se realizar mudanças na estrutura administrativa com vistas a torná-la mais ágil, 

eficiente e transparente. Acrescenta-se a reestruturação física. “A utilização racional do 

espaço físico, o atendimento às normas de segurança e vigilância, a atualização dos planos 

diretores, a melhoria dos ambientes de estudo e de trabalho, e dos serviços de conservação, 

limpeza e segurança devem ser buscados de forma permanente” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2011, p.38). Mas, neste ponto, chamamos a atenção, pois são as 

pessoas que fazem acontecer.  

Outra questão importante reconhecida pela Instituição é a comunicação. Sendo a 

Universidade - pautada em valores morais e princípios éticos - é um espaço por excelência 

dialógico-reflexivo. Na defesa de uma comunicação integrada a Instituição traz ainda em seu 

PDI 2011-2015 a necessidade de metas e ações que incrementem a política de comunicação, 

reforcem a imagem institucional e sobretudo reforcem a comunicação interna, integrando os 

segmentos envolvidos com a comunicação na UFG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2011). Esta questão impacta diretamente nosso objeto de pesquisa, pois, na prática, é 

preciso identificar se há por parte dos servidores a percepção da comunicação envolvida em 

todas as relações que cercam o ambiente profissional e, consequentemente, se a comunicação 

é efetivamente capaz de conduzir processos de mudanças estruturais e comportamentais. 
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Nessa perspectiva, Kunsch (2003) destaca a abrangência da comunicação no seio das 

mudanças sociais, percebendo o poder das novas tecnologias de comunicação e informação 

nas e para as transformações políticas, econômicas, culturais. Propõe, dessa forma, um 

diferencial competitivo promovido pela comunicação organizacional a ser tratatado nos 

capítulos subsequentes. 

Todos os atores envolvidos na entidade universidade, afinal, são có-responsáveis pela 

bandeira do progresso, do desenvolvimento, da justiça e da oportunidade para todos, pois 

desde o século XX, segundo Tuzzo (2005), “a geração de novos saberes se tornou vital para a 

própria sobrevivência do mundo industrializado e um traço definitivo de sua morfologia 

cognitiva, seu percurso civilizacional e seus mapas culturais”.  Assim, todos são chamados a 

construirem um mundo melhor. Todavia esta trajetória do processo civilizatório pode 

comprometer as estruturas sociais, econômicas e políticas, confome explanaremos a seguir.  

 

 

1.3 COLONIZAÇÃO E PATRIMONIALISMO (LEGADO IBÉRICO), BUROCRACIA E 

ESTABILIDADE: DIÁLOGOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Segundo o pensamento social brasileiro, o patrimonialismo faz parte da administração 

pública (BUARQUE DE HOLANDA, 1995; FAORO, 2001; DE OLIVEIRA NUNES, 2003). 

Igualmente a burocracia (FAORO, 2001) e a estabilidade (BRESSER-PEREIRA, 1996) 

mantém relações com a esfera pública.  

A história da burocracia pública não teria assumido rumo muito distinto da educação 

brasileira, num processo de idas e vindas, “o que caracteriza uma sociedade como a do Brasil 

são as descontinuidades apresentadas em várias áreas da vida social, econômica e política. O 

processo de subordinação de muitas outras esferas da vida social ao comando da ordem 

econômica” (OLIVEIRA NUNES, 2003, p.30), como se nota no processo de colonização. 

Complementarmente a esta ideia, Faoro (2001, p.125) afirma que “[...] com estes três 

elementos – o político, o comercial e o territorial – articula-se mais um elo na expansão 

marítima e comercial”. Parece-nos que é lugar comum que a ambição econômica, o desejo de 

difundir a religião cristã e até um posicionamento político conformaram o projeto de 
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colonização do território22 brasileiro pela coroa portuguesa e, deste cenário, as inúmeras 

implicações são pintadas nas telas.  

Esse projeto político e comercial da colonização brasileira esteve apoiado na 

distribuição de terras (FAORO, 2001). Essa repartição de terras, a agricultura, a produção 

serão orientados pelo soberano, o rei. Estado e privado se fundem num emaranhado de 

implicações, num contexto de favorecimentos (FAORO, 2001), germinando aí as nossas 

desigualdades. Como diz Faoro (2001), “onde tem atividade econômica lá estará o delegado 

do rei, o funcionário” (FAORO, 2001, p. 102). 

  
Os cargos públicos eram doados pelo soberano em recompensa por lealdade ou 

outro tipo qualquer de favorecimento, e considerados, portanto, uma propriedade do 

servidor. Constituíam um patrimônio tão altamente valorizado, que podiam ser 

comprados ou transmitidos por herança como um direito patrimonial. Em virtude 

disso, os servidores públicos, de posse do patrimônio e recursos do Estado, 

dispunham do cargo público em seu próprio proveito ou de terceiros, transformando-

o em instrumento para favores pessoais (ainda hoje, na administração pública 

brasileira, é utilizada a expressão "tomar posse do cargo") (SOUZA, 2002, p. 6). 

 

Podemos inferir, portanto, que a estratégia de dominação do território, a distribuição 

de terras e a propriedade do cargo estavam associadas, segundo as palavras de Faoro (2001), 

ao rei comerciante que não se envolvia diretamente nos negócios, porém mantinha o aparelho 

estatal a serviço de seus interesses.  São estes interesses da Coroa pelas novas terras e para 

melhor organizar a colônia que ela fora dividida em capitanias hereditárias. O Governo doava 

terras, e a contrapartida assentava-se no povoamento, proteção e exploração econômica. Os 

donatários exerciam autoridade na esfera judicial e administrativa, gozavam de certo prestígio 

social e político. Todavia, o poder sempre concentrado nas mãos do rei. Nas palavras de 

Faoro (2001, p. 128), “a colonização foi obra do Estado, como as capitanias representaram 

delegação pública de poderes, sem exclusão da realeza”. 

                                     
Sobre as capitanias avultava o protetorado do soberano, pronto, ao menor sinal de 

desvio, a anular, com uma penada, o contrato escrito e a palavra empenhada. Muitos 

anos correrão antes que os potentados rurais ganhem substância e consciência para 

romper as correntes [...] (FAORO, 2001, p. 144). 

 

O Sistema de capitanias, contudo, mostrou sua debilidade para lidar com ataques, falta 

de recursos econômicos, falta de comunicação e articulação entre as diversas capitanias 

(FAORO, 2001) e sobretudo morosidade na troca de informações entre a metrópole e a 

                                                      
22 A noção de território sempre esteve ligada a um duplo sentido, material e simbólico (HAESCBAERT, 2005). 

Se para a grande maioria a noção de território22 significa estar alijado da terra e, portanto, evoca um sentido 

negativo, para outros, que podem usufruir de privilégios, a identificação é positiva (HAESCBAERT, 2005). 
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colônia em razão das distâncias, segundo os livros de histórias narram. Faoro (2001) nota que 

neste cenário de fragilidade e tensões foi instituído o governo-geral23, era afinal uma 

centralização da administração (FAORO, 2001), mas isto não extinguiu as capitanias, 

tampouco impediu o poder paralelo das capitanias, que visava seus próprios interesses. O 

Governador-geral era representante dos interesses da coroa; e os donatários, do poder local. 

Com o governo geral, a estrutura organizativa compreendia o provedor-mor (encarregado das 

finanças), capitão-mor (responsável pelas tropas, pela defesa); e o ouvidor-mor, ou seja, o 

juiz, dentro de uma estrutura hierárquica verticalizada (FAORO, 2001).  

É certo afirmar, pois, que havia alguma forma de administração pública, todavia muito 

incipiente, muitos se perdiam “no exercício de atribuições mal delimitadas” (FAORO, 2001, 

p.206), sobretudo porque havia relações de poder e acordos entre colonos e nação portuguesa. 

De acordo com a historiadora Bicalho (1998) 

 

em contrapartida de inegáveis mostras de lealdade e vassalagem, a nobreza da terra 

das diferentes cidades e vilas coloniais reivindicavam para si um acesso privilegiado 

ao poder local na colônia, além de honras, foros, isenções e franquias que figuravam 

num "mercado de expectativas24" de reconhecimento e premiação por parte do 

Soberano (BICHALHO, 1998, p.11). 

 

Paralelamente a estas relações, desvelava-se a ambição por altos postos, por altos 

cargos, como nota Sergio Buarque de Holanda (1995),  

 
[...] As atividades profissionais são, aqui, meros acidentes na vida dos indivíduos 

[...] Ainda hoje são raros, no Brasil, os médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, 

professores, funcionários que se limitem a ser homens de sua profissão [...] O 

funcionário público esforça-se por obter colocação de engenheiro e o mais talentoso 

engenheiro militar abandona sua carreira para ocupar o cargo de arrecadador de 

direitos de alfândega. O oficial de marinha aspira ao uniforme de chefe de esquadra. 

Ocupar cinco ou seis cargos ao mesmo tempo e não exercer nenhum é coisa nada 

rara (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p.156). 

 

Neste ponto, podemos lembrar o trabalho de Veneu (1989), ao destacar a dicotomia 

levantada por Lamounier Bolívar entre mercado e Estado, sinaliza que o funcionalismo 

público, de uma maneira geral, não ingressa na carreira por vocação, ao contrário, o que acaba 

por impedir a formação de uma ética (VENEU, 1989). Uma implicação dessa perspectiva 

pode ser a ausência de ações planejadas e de compromisso. Buarque de Holanda (1995) 

contrapõe o trabalhador e o aventureiro, sinalizando duas éticas opostas e o oportunismo, o 

                                                      
23 Segundo Gouvêa, (2001,p.3) “em 1548 foi ainda estabelecido, por D. João III, o governo-geral”.  

 
24 Bicalho esclarece que a expressão ‘mercado de expectativas’ foi um empréstimo do trabalho de Figueiredo.  
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que acaba refletindo o personalismo destas relações importadas, logo, “provêm a frouxidão 

das instituições e a falta de coesão social (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p.13). 

Com a vinda da família real e o fim do governo-geral, novas aventuras viriam marcar a 

vida do Reino Unido de Portugal e Algarves25. Os centros rurais vão cedendo espaço aos 

processos de urbanização sobretudo com os novos ares impostos pela vinda da coroa e da 

corte portuguesa, que acompanhou a família real. Certamente este contingente de pessoas 

(nobres, militares, profissionais liberais, etc), que deixara seus ofícios, seria acolhido no 

governo instalado no RJ, muitas vezes, independente de suas qualificações. Sabe-se, contudo, 

que aos oficiais das forças armadas e exército eram destinados postos mais elevados, havia 

ainda benefícios de outras montas custeados pela coroa. Este privilégio do exército foi 

atestado por Faoro (2001, p.310): “as altas patentes do exército tornam-se monopólio dos 

portugueses”, obviamente não dos brasileiros.   

Na bagagem, a família real trouxera também costumes, crenças, valores, receio do 

desconhecido, as primeiras noções de Estado, segundo Buarque de Holanda (1995), além da 

instalação da Impressa Régia, possibilitado o registro de leis e papeis diplomáticos 

(BORGES, 2013). É fácil pressupor que a vinda da coroa provocara choques aos velhos 

padrões coloniais, modificando ainda mais o cenário dos domínios além mar. Com a coroa 

migrou uma série de mecanismos políticos, jurídicos e administrativos, que deixaram rastros 

de uma administração patrimonialista (BUARQUE DE HOLANDA, 1995), a qual sugere 

paternalismo, nepotismo e empreguismo, além do clientelismo26. Este “faz parte da tradição 

secular brasileira” (OLIVEIRA NUNES, 2003, p.11). 

Novos coloridos são impressos na história política-administrativa da ex-colônia, o 

movimento de Independência com o “imperador, como imperador e defensor perpétuo” 

(FAORO, 2001, p.333), Primeiro e Segundo Reinados, além de algumas nomeações a título 

de retribuição27, portanto permanência do patrimonialismo. Logo, os desentendimentos entre 

                                                      
25 “ [...] sob o ponto de vista do Estado do Brasil e dos vassalos ali instalados, a transmigração da família real [...] 

introduziria mudanças fundamentais [...] Medidas diversas esvaziaram parcialmente muitos dos conteúdos 

formais que então revestiam o Brasil com sua roupagem colonial, em especial a abertura dos portos em 1808 e o 

tratado comercial com a Inglaterra de 1810.  O ápice deste processo deve ser observado em dois momentos-

chave: a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves (1815) e a aclamação de D. João 

VI enquanto rei de Portugal no Rio de Janeiro (1818)” (GOUVÊA, p.33-34). 

 
26 “Clientelismo significa um tipo de relação social marcada por contato pessoal entre patrons e camponeses. Os 

camponeses, isto é, os clientes, encontram-se em posição de subordinação, dado que não possuem a terra” (DE 

OLIVEIRA NUNES, 2003, p. 27-28). Em outras palavras, “troca generalizada inclui promessas e expectativa de 

retornos futuros” (DE OLIVEIRA NUNES, 2003, p. 27). 

 
27 “[...] cria o imperador, para recompensa do "distinto serviço militar, civil ou científico", a ordem imperial do 

Cruzeiro, ao lado da "Guarda de Honra", também instituída na abertura do 1822 independente. As nomeações 
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metrópole e colônia coroaram a passagem da colônia ao império sem, contudo, apresentar 

grandes mudanças, ao contrário. Para Faoro (2001, p.329), na agitação da independência,  

 
o encontro da nação com o príncipe importou, desde logo, na continuidade da 

burocracia de dom João, a burocracia transplantada e fiel ao molde do Almanaque 

de Lisboa, atrelada ao cortejo do futuro imperador. Sobre ela, nacionalizada nos 

propósitos mas não nos sentimentos, irá repousar a estrutura política do país.” 

(FAORO, 2001, p. 329).  

 

Na lição de Faoro (2001), nem mesmo a independência - outorgada (MARTINS, 1997) 

pelo príncipe português -, foi capaz de abalar o modelo administrativo brasileiro made in 

Portugal. Desse modo, afigurou-se apenas um rearranjo do poder estamental.  Afinal, segundo 

Holanda, “[...] com a simples cordialidade não se criam os bons princípios” (HOLANDA, 

1995, p.185), não se altera a estrutura social, tampouco os valores dominantes.  

Finalmente após dois anos de independência, entra em cena a Constituição do Brasil e 

com ela o quarto poder – Poder Moderador, uma centralização exacerbada. Para Buarque de 

Holanda (1995, p.167) e Faoro (2001, p.344), este poder é a “chave de toda a organização 

política”. Esta concentração de poder nas mãos do Chefe de Estado “será essência do primado 

da Coroa, será a pedra que autorizará o imperador a reinar, governar e administrar, por via 

própria, sem a cobertura ministerial” (FAORO, 2001, p.347). Cabe, portanto, refletirmos o 

papel do Estado na produção e reprodução do seu espaço interno.   

Esta é a biografia do Brasil retratada também por Oliveira Nunes (2003). Ao articular 

os vínculos básicos entre sociedade e instituições formais – clientelismo, corporativismo, 

insulamento burocrático e universalismo de procedimentos - ele afirma que, de um modo 

geral, estas quatro gramáticas estiverem presentes na história do país, e, que, conforme a 

época predomina uma ou outra gramática (OLIVERIA NUNES, 1997). Buarque de Holanda 

(1995) esclarece que as nossas dificuldades remontam a velhos tempos.  

 
Muitas das dificuldades observadas, desde velhos tempos, no funcionamento dos 

nossos serviços públicos, devem ser atribuídas, sem dúvida, às mesmas causas. Num 

país que, durante a maior parte de sua existência, foi terra de senhores e escravos, 

sem comércio que não andasse em mãos de adventícios ambiciosos de riquezas e de 

enobrecimento, seria impossível encontrar uma classe média numerosa e apta a 

semelhantes serviços (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 87-88). 

 

Acredita-se que todos estes ismos, em grande parte herdados dos lusitanos, 

contribuíram para formar um imaginário negativo da esfera pública brasileira. Faoro (2001) 

                                                                                                                                                                      
palacianas — camaristas, guarda-roupas, veadores da imperatriz, oficiais-mores — completam o primeiro esboço 

da nobilitação de brasileiros” (FAORO, 2001, p. 340). 
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discute o estamento burocrático, cuja concentração de poder pretendia “conservar o já 

tradicional edifício português” (FAORO, 2001, p.165), além disso, a confusão entre público e 

privado favorecia as práticas patrimonialistas. Buarque de Holanda (1995), por seu turno, 

comenta sobre o ‘homem cordial’, produto da família patriarcal e que, portanto, repele as 

relações impessoais que são demandadas no Estado, “procurando reduzi-las ao padrão pessoal 

e afetivo” (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p.17). 

Associa-se a isto uma prática negativa do modelo burocrático ou a própria disfunção 

burocrática, o instituto da estabilidade e outros privilégios, conforme pontua Oliveira Nunes 

(2003). Questões que serão retomadas mais adiante. Antes, porém, o professor Lustosa da 

Costa, Oliveira Barbosa e Abreu Vieira nos chamam a atenção para a singularidade de alguns 

processos, afirmam que a cultura das organizações ou dos povos influência sua burocracia, a 

preocupação deve voltar-se para  

 
[...] a tentativa de compreender como a burocracia se realiza e se reproduz na 

`ambiência tropical` ganha complexidade. Temos pelo menos três dados relevantes a 

considerar: a tradição patrimonialista de nossa burocracia, o esforço da 

racionalização dos sistema e a própria singularidade cultural do brasileiro. Quanto 

aos dois primeiros aspectos, a hipótese de Weber é a de que com o desenvolvimento 

capitalista, a burocracia tende a aproximar-se do tipo puro e o patrimonialismo a 

desaparecer, ou pelo menos, a se tornar residual (VEIRA; COSTA; BARBOSA, 

1982, p.8). 

 

Neste ponto, ancorados em Faoro (2001), Buarque de Holanda (1995) e Edson Nunes 

(1997) podemos entender os processos que conformaram a administração pública brasileira. 

Procedimentos que associados às peculiaridades individuais refletem no comportamento do 

servidor público. Os primeiros destacam as influências portuguesas na nossa estruturação. A 

trajetória da nossa administração, desde a colonização empreendida pelos portugueses, 

configurou-se em três momentos distintos.  

A fase patrimonialista caracterizada pela confusão entre interesses pessoais e públicos 

(BRESSER-PEREIRA, 1996); a fase da burocratização, iniciada na Era Varguista, busca 

conferir impessoalidade, hierarquia e normas às atividades públicas com as ilhas de 

excelência (OLIVEIRA NUNES, 2003); e a administração gerencialista até os nossos dias. O 

gerencialismo tampouco o modelo burocrático, no entanto, não lograram sucesso de libertar-

se de alguns comportamentos nitidamente patrimonialistas, coexistindo, ainda que de forma 

residual, práticas patrimonialistas ou nepotismo com as novas posturas da administração 

pública (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Para encerrar a perspectiva do patrimonialismo e sua relação com o servidor público, 

vale trazer as palavras de Bendix (1986), quem traz um conceito bem abrangente do tema.  
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No patrimonialismo, o governante trata toda a administração política como seu 

assunto pessoal, ao mesmo modo como explora a posse do poder político como um 

predicado útil de sua propriedade privada. Ele confere poderes a seus funcionários, 

caso a caso, selecionando-os e atribuindo-lhes tarefas específicas com base na 

confiança pessoal que neles deposita e sem estabelecer nenhuma divisão de trabalho 

entre eles. [...] Os funcionários, por sua vez, tratam o trabalho administrativo, que 

executam para o governante como um serviço pessoal, baseado em seu dever de 

obediência e respeito. Seus direitos são, na verdade, privilégios e a delimitação de 

suas funções pode ocorrer acidentalmente [...] Em suas relações com a população, 

eles podem agir de maneira tão arbitrária quanto aquela adotada pelo governante em 

relação a eles, contanto que não violem a tradição e o interesse do mesmo na 

manutenção da obediência e da capacidade produtiva de seus súditos. [...] a 

administração patrimonial consiste em administrar e proferir sentenças caso por 

caso, combinando o exercício discricionário da autoridade pessoal com a 

consideração devida pela tradição sagrada ou por certos direitos individuais 

estabelecidos” (BENDIX, 1986, p.270-271). 

 

Podemos, a partir de Bendix (1986), inferir que a persistência do comportamento de 

algumas pessoas que atuam na função pública, conservando a tradição patrimonialista de 

empregos e benefícios estatais, remontam ao processo colonial e afetam a administração 

pública como um todo, pois, muitas vezes, o desempenho das atividades é orientado por 

interesses pessoais, não privilegiam questões técnicas ou meritocráticas, caracterizando a 

pessoalidade das relações nas estruturas burocráticas da administração pública.   

É relevante como Lustosa da Costa, Oliveira Barbosa e Abreu Vieira (1982) 

argumentaram o entendimento de como se instalou a burocracia. A Burocracia buscava 

contrapor-se ao patrimonialismo, assim como o Gerencialismo, à Burocracia. Discutiremos 

então, a partir daqui, como esta burocracia (seu rigor) e a estabilidade podem associar-se ao 

patrimonialismo como pivôs da ineficiência da esfera pública (máquina pública e seus 

agentes), ideia bastante recorrente no senso comum. A burocracia com seu excesso de 

formalismo pode culminar na morosidade dos processos de trabalho; a estabilidade 

indistintamente concedida a todos servidores compromete a eficiência (BRESSER-PEREIRA, 

1996). 

Max Weber se dedicou, entre outras coisas, a teorizar o estudo da burocracia, ele 

estava interessado nos seus efeitos sociais, pois percebeu que ela poderia estabelecer rotinas e 

mecanização em quase todas as dimensões da vida humana e ainda produzir efeitos políticos 

(MORGAN, 2006). O termo refere-se à organização humana pautada na racionalidade, na 

adequação dos meios aos fins, buscando sempre maximizar a eficiência. Sua atenção se 

dirigia ao “processo de autoridade-obediência [...] que, no caso das organizações modernas, 

depende de leis. No modelo de Weber, organização formal e organização burocrática são 

sinônimos” (MAXIMIANO, 2000, p.63).  
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A burocracia clássica não raras vezes está relacionada à ineficiência (BRESSER-

PEREIRA, 1996), e é desafiada pelos ambientes em mudança com os quais opera, por isso 

tem sido substituída por estilos mais ágeis de organizações (MORGAN 2006). Não obstante, 

ela foi pensada como forma de substituir as formas patrimonialistas de gestão, como proposta 

alternativa ao nepotismo e ao empreguismo, quando os políticos ainda estavam presos ao 

coronelismo e estabeleciam um mero estamento, hoje a burocracia integra o aparelho do 

Estado (BRESSER-PEREIRA, 1996).  Segundo o ex-ministro, aquelas práticas não se 

coadunam com o capitalismo industrial e com democracias parlamentares, que começaram a 

fazer parte do século XIX (BRESSER-PEREIRA, 1996). O cidadão deve distinguir-se do 

Estado e controlá-lo, é fundamental ao capitalismo esta separação entre Mercado e Estado28 

(BOLIVAR LAMOUNIER, 1978 apud VENEU, 1989; BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 
No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu definitivamente 

lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, verificou-se que não 

garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços 

prestados ao público. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara, auto-

referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos 

(BRESSER-PEREIRA, 1996, p.3).  

 

Se a questão da eficiência em um pequeno Estado Liberal não era preponderante, para 

o grande Estado social e econômico do século XX com assunção cada vez maior de serviços 

sociais e papeis econômicos, ela se torna essencial para a administração pública e “as idéias 

de descentralização e de flexibilização administrativa ganham espaço em todos os governos” 

(BRESSER-PEREIRA, 1996, p.5) sobretudo porque a rigidez impede as organizações de se 

adaptarem às constantes mudanças (MORGAN, 2006). Novos modelos destacam 

organizações com poucos níveis hierárquicos em substituição as pesadas estruturas 

piramidais, com um controle por resultados dos processos administrativos e com uma 

administração voltada para o atendimento do cidadão-usuário (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Os pilares desta nova gestão são as privatizações, a desregulamentação das atividades 

econômicas com a eficiência de mercado superando o burocratismo estatal e a reversão dos 

padrões sociais do bem-estar outrora conferidos ao Estado. Associa-se ainda os avanços 

                                                      
28 Bolívar Lamounier (1978), citado por Veneu (1989), trabalha esta dicotomia mercado-Estado, O mercado 

defende mecanismos naturais de regulação da vida social. O estado, por seu turno, defende a intervenção 

deliberada no mercado e a regulamentação, a partir daí constrói-se uma realidade por meio da qual vantagens e 

gratificações são institucionalizadas: como participação em lucros independente do balanço, acumulação de 

salários, extensão da insalubridade aos funcionários indistintamente, etc. Sob a égide da regulamentação, 

algumas operações são legitimadas. Há um falseamento da realidade que legitima direitos, sob o ponto de vista 

do Estado; e do ponto de vista de mercado, nega-se desempenho, eficácia e produtividade (LAMOUNIER, 1978 

apud VENEU, 1989). 
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tecnológicos e a globalização que também contribuem para a discussão acerca da redefinição 

do papel do Estado, e no centro dos debates emerge a questão das alterações nas estruturas 

organizacionais. Reforça-se a ideia do modelo tradicional de gestão pública como ineficiente 

para atualidade e propagandeia-se a gestão privada como padrão ideal. Todas estas questões 

debilitam o Estado-Nação conferindo-lhe menos poder (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Nessa onda de organizações mais ágeis, mais flexíveis, mais horizontalizadas e 

orientadas para os clientes e resultados, o mote é a melhoria da prestação de serviços públicos, 

por essa razão suscita críticas ao burocratismo, este entendido como os excessos da burocracia 

ou suas disfunções. Antes, porém, de endossar ou rejeitar essa ideia é prudente considerar a 

trajetória da administração pública. Torna-se, neste contexto, difícil ignorar a influência da 

cultura lusitana, “a burocracia portuguesa trazida para o Brasil, acompanhando D. João VI, 

importou toda a tradição patrimonialista, reforçando a cultura já existente nas capitanias 

hereditárias” (SOUZA, 2002, p.6). Para melhor clareza, no entanto, das circunstâncias que 

permeiam a burocracia, é preciso retomar alguns conceitos29, identificar ou avaliar os aspectos 

positivos da burocracia, mas também suas limitações.   

O conceito de burocracia carrega a ideia de uma autoridade racional-legal ou 

dominação, isto é, uma autoridade burocrática (MORGAN, 2006), um aparato administrativo 

burocrático e os burocratas (funcionários) obviamente. Também nos parece óbvio que esta 

autoridade impõe como contrapartida a obediência às normas racionais e impessoais. 

Podemos afirmar que, nesta perspectiva, os funcionários estão dispostos em sistemas 

fortemente hierarquizados, são sujeitos cumpridores das regras voltados para a promoção de 

uma maior eficiência.  

A burocracia descrita por weber valoriza estruturas, regras, procedimentos, papeis, 

entre outros quesitos (MAXIMIANO, 2000).  Não se pode ignorar, entretanto, que este 

preciosismo de rigor produz uma série de disfunções fundamentalmente ignorando as relações 

informais. Logo, a Burocracia equivocou-se ao desconsiderar as influências recíprocas entre 

os atores organizacionais, conforme compreendido pela Escola das Relações Humanas, ao 

                                                      
29 O termo burocracia foi utilizado pela primeira vez na França, século XVIII, para nominar um corpo de 

funcionários e empregados do Estado absolutista francês. Carregava uma conotação negativa em razão de uma 

forte centralização administrativa, caracterizando um dos elementos disfuncionais da burocracia (BOBBIO, 

1998). Foi também uma resposta ao corporativismo da administração pública. No século XIX, outra conotação 

aponta para a natureza oligárquica dos partidos e do Estado, inibindo o fervor espontâneo revolucionário da 

classe operária. Ainda neste século, emerge outra acepção do termo. Desta vez, na Prússia, para nomear a 

máquina administrativa organizada hierarquicamente e de modo monocrático, o que produziu críticas ao excesso 

de formalismo da burocracia (BOBBIO et al, 1998).  
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perceber que os indivíduos são seres pensantes e ativos, são “recursos vivos e inteligentes e 

peças fundamentais no processo decisório e no alcance dos objetivos das organizações” 

(SOUZA, 2002, p.26).  

De qualquer forma, percebemos que a conotação negativa da Burocracia (BOBBIO et 

al, 1998) está presente ainda hoje no imaginário dos indivíduos, não é incomum estar 

associada à abundância de papeis, excesso de formalismo e de soslaio ainda à ineficiência. 

Bobbio acrescenta “o ritualismo, a falta de iniciativa, o desperdício de recursos, em suma, a 

ineficiência das grandes organizações públicas e privadas” (BOBBIO et al, 1998, p.124).  

Weber inventaria diversas características da burocracia além do caráter legal das 

normas, a natureza formal das comunicações, o caráter racional e divisão do trabalho, relações 

na base da impessoalidade, hierarquia de autoridades, padronização de rotinas e 

procedimentos, especialização e previsibilidade de funcionamento, que podem ser agrupadas 

“em três categorias [...] formalidade, impessoalidade e profissionalismo” (MAXIMIANO, 

2000, p.64).  

Elenca-se também algumas vantagens auferidas com as organizações burocráticas, só 

para citar algumas, racionalidade em relação ao objetivo a ser alcançado, clareza na definição 

do cargo e das atividades e uniformidade nos procedimentos.  Pressupõe-se que tais vantagens 

propiciem um trabalho profissionalizado e que o nepotismo seja inibido (MAXIMIANO, 

2000). Afinal a formalização dos processos sinaliza o modo correto de proceder; a divisão do 

trabalho delimita a atividade a cada servidor; a hierarquia baseada no mérito e na competência 

é positiva para a motivação dos servidores; a impessoalidade confere igualdade de tratamento 

sem envolver privilégios ou preconceitos; a competência técnica permite estabelecer um 

sistema de mérito pautado no desempenho (SOUZA, 2002).   

Em que pese apresentar algumas vantagens, não se pode ignorar as disfunções das 

estruturas burocráticas. O excesso de formalismo, o apego exagerado às normas, a 

impessoalidade nos relacionamentos, a resistência a mudanças e sobretudo a morosidade e a 

dificuldade de atendimento ao público (MAXIMIANO, 2000). Reforça-se que a máquina 

burocrática e a forma divisionalizada tendem à ineficácia quando os ambientes não são 

simples e tampouco estáveis, “seus sistemas de controle altamente centralizados tendem a 

torná-las lentas e ineficazes em lidar com circunstâncias em mudança” (MORGAN, 2006, 

p.70). 

Se por um lado, o tipo ideal ignora as relações informais que existem nas 

organizações; ignora as idiossincrasias dos seres humanos; ignora o fato de o comportamento 

humano não ser tão previsível, mesmo sob o controle de normas racionais; ignora também e 
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tolhe o processo inventivo, criativo e a inovação – acreditamos que estes termos devem ser 

cultivados no sentido de encontrarmos soluções novas para problemas velhos. 

 
É um esquema que procurar sintetizar os pontos comuns à maioria das organizações 

formais modernas, que ele contrastou com as sociedades primitivas e feudais. Weber 

descreveu as organizações burocráticas como máquinas totalmente impessoais, que 

funcionam de acordo com regras que ele chamou de racionais – regras que 

dependem de lógica e não de interesses pessoais (MAXIMIANO, p.63-64).   

 

[...] Weber sublinha os principais efeitos da Burocracia moderna. O primeiro 

consiste na concentração dos meios de administração e de gestão nas mãos dos 

detentores do poder. Esse fenômeno se verifica em todas as organizações de grandes 

dimensões: na empresa capitalista, no exército, nos partidos, no Estado, na 

universidade (BOBBIO et al, 1998, p.126). 

 

Por outro lado, reconhecemos o mérito de as burocracias sistematizarem processos e 

formularem regulamentos para conduzirem os colaboradores, evitando que procedimentos 

sejam continuamente obras de casuísmos. Schwartzman (1996), todavia, suscita alguns 

questionamentos: “[...] como fazer com que os órgãos da administração funcionem bem? E 

como controlar as instituições, para que elas não façam uso indevido dos recursos públicos?” 

(SCHWARTZMAN, 1996, p.4).  Ele completa ser um equívoco acreditar que a forma de 

garantir o bom funcionamento da administração é submetê-la ao intensivo regime de controle 

e supervisão.  “Partindo do princípio de que o administrador é sempre desonesto, mata a 

iniciativa, cria procedimentos burocráticos inúteis, substitui a preocupação com as 

tonalidades, e nem por isto garante a lisura das ações dos administrador” (SCHWARTZMAN, 

1996, p.4). Do mesmo modo nos perguntamos, até que ponto a hierarquização e o excesso de 

formalismo podem levar um funcionário a desempenhar bem ou mal a sua atividade?  

É neste cenário que “integrar necessidades das pessoas e das organizações começa a 

ganhar destaque, surgindo alternativas para a organização burocrática” (MORGAN, 2006)30. 

Ademais não se está restrito a um único modelo de administração, porém é bom lembrar que 

na escolha do modo de gestão e no comportamento dos atores sociais não existem isenções de 

interesses, pois “[...] as escolhas organizacionais sempre implicam uma escolha política [...] 

não são [...] tão neutras quanto parecem” (MORGAN, 2006, p.182).  

Outras implicações da administração clássica e científica, prezava-se não apenas o 

racionalismo, a unidade de comando, a subordinação de interesses individuais aos da 

organização, equidade de tratamento e de remuneração, mas sobretudo a estabilidade no 

                                                      
30 Nesta perspectiva, é oportuno destacarmos o papel da comunicação, sua natureza interativa, seu potencial de 

fomentar mudanças e romper com resistências no ambiente de trabalho, conforme proposta desta pesquisa.  
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emprego (MORGAN, 2006), ponto que no senso comum está ligado à acomodação do 

servidor público. 

A estabilidade no emprego, segundo Robbins (2005), é esclarecedora, sob 

determinados aspectos pode estar relacionada ao absenteísmo, à rotatividade ou à satisfação 

no trabalho. Quanto mais antigo o trabalhador menor será a probabilidade de pedir demissão, 

a antiguidade, então, também parece relacionar-se à satisfação no trabalho. Hoje, no entanto, 

Robbins nos diz que “quando nos sentimos confortáveis com o status quo, tendemos a ver 

todas as mudanças como riscos e, por isso, procuramos evitá-las” (ROBBINS, 2005, p. 48). 

Dessa forma, entendemos que o próprio Regime Jurídico Único pode ser percebido de 

modo positivo ou negativo. A estabilidade31 é o exemplo mais típico desta ambiguidade. Ao 

mesmo tempo que garante a continuidade do serviço pode desencadear o comodismo nos 

atores estatais. Assim, algumas visões equivocadas do instituto produzem uma percepção de 

mera proteção para a garantia do emprego, ignorando a finalidade precípua da não interrupção 

do serviço público.  

É oportuno destacar que a discussão da matéria da estabilidade – assim como a história 

da educação, a história da administração pública Brasileira – caracterizou-se por trajetórias 

marcadas por avanços e recuos. Souza (2002) faz uma retomada, percorre desde a Lei 2942 de 

1915, primeiro dispositivo que traz claramente o conceito de estabilidade que, até então, era 

apenas para apadrinhados, passa pelo confronto com outros dispositivos legais que tentavam 

manipular a estabilidade32, até a sua consolidação com a Constituição Cidadã. As discussões, 

contudo, não se esgotam sobretudo porque a sociedade, através das diversas manifestações 

veiculadas nos noticiários, jornais e revistas, é quase unânime ao discordar radicalmente da 

estabilidade-]\, sugerindo sua sumária extinção. Além disso, são quase consensuais “as 

acusações de ser ela a principal responsável pelo mau atendimento nos serviços públicos” 

(SOUZA, 2002, p.92).   

Quando o país clamava por uma administração pública mais eficiente e com 

qualidade, viria então uma tentativa de alinhamento com o setor privado. Não obstante, houve 

                                                      
31 O doutrinador Hely Lopes Meirelles (2001) afirma que a estabilidade, assegurada no texto constitucional, 

refere-se à permanência no serviço público outorgada ao servidor concursado em caráter efetivo, decorrido o 

prazo do estágio probatório de 3 anos.   Para o consultor jurídico e organizacional Paulo de Matos Ferreira Diniz 

(1998), a estabilidade é um atributo do cargo público que, garante a continuidade da prestação do serviço 

público, sendo de natureza permanente.  

 
32 Souza (2002) narra que no período desenvolvimentista, uma vez instituída a natureza jurídica e fundacional 

não se poderia prescindir de agilidade na admissão e demissão de funcionários, provocando descontinuidade 

administrativa e a perda de memória técnica e cultural da administração pública em nosso país” (SOUZA, 2002, 

p.46).      
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um hiato ainda maior entre as duas esferas, sendo o âmbito público contemplado com um 

sistema privilegiado de aposentarias, com o regime jurídico dos servidores, e a proteção de 

um sistema de estabilidade rígido disposto no texto constitucional, inviabilizando a cobrança 

de trabalho dos servidores (BRESSER-PEREIRA, 1996). O preceito da estabilidade33 é típico 

das administrações burocráticas (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

 
Foi uma forma adequada de proteger os funcionários e o próprio Estado contra as 

práticas patrimonialistas que eram dominantes nos regimes pré-capitalistas. No 

Brasil, por exemplo, havia, durante o Império, a prática da `derrubada`. Quando caia 

o governo, eram demitidos não apenas os portadores de cargos de direção, mas 

também muitos dos funcionários comuns” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 14). 

 

Embora exista no senso comum uma dimensão ampliada acerca do termo funcionário 

público, a Lei 8112, em seu art. 2, dispõe que servidor “é a pessoa legalmente investida em 

cargo público” (BRASIL, 1988). Na sequência, o artigo 3 trata de definir o cargo como um 

“conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem 

ser cometidas a um servidor” (BRASIL, 1988). A posição do servidor, como vimos, encontra-

se amalgamada à estabilidade e outros benefícios que, por esta razão, muitas vezes, até uma 

remuneração pouco atrativa não é suficiente para que as pessoas abandonem a carreira pública 

em direção à iniciativa privada.  

A estabilidade pode ser pensada, de fato, como uma forma de proteger o funcionário e 

a continuidade do serviço público, mas acaba por revelar um estado mais oneroso e impede a 

adequação dos quadros de pessoal de acordo com as reais demandas por serviços; cria 

barreiras ao desenvolvimento de mecanismos de incentivos ou punições além de comprometer 

a questão da eficiência (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Neste cenário, o centro do palco fica a cargo das discussões e inquietações de como 

medir a eficiência? Como quantificar a qualidade da prestação do serviço? Como valorar o 

trabalho produzido? É possível quantificar a produção das carreiras de Estado e de outros 

servidores? Ainda outras inquietações podem ser levantadas sobre a afirmação de Bresser-

Pereira (1995), quando sugere que necessariamente não precisa extinguir a estabilidade.  

 
Basta defini-la em dois níveis: de forma rígida, para as carreiras de Estado, de forma 

flexível para os demais funcionários. A estabilidade rígida significa que o 

                                                      
33 Na Lei 8.112, no “Art.  22.  O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa [...] Art.  34.  A 

exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício [...]” (BRASIL, 1988). 
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funcionário que só poderá ser demitido por falta grave, via processo administrativo. 

A estabilidade flexível, que o funcionário também poderá ser dispensado no 

interesse da administração, por excesso de quadros, ou por falta de competência ou 

motivação individual (BRESSER-PEREIRA, 1995, p.2). 

Para Bresser-Pereira (1996), a extensão da estabilidade indistintamente a todos 

servidores públicos desencadeou uma percepção de ineficiência, desmotivação, falta de 

disposição para o trabalho, uma vez que não pode implicar retaliação, ou melhor, demissão, 

produzindo ainda mais ineficiência. Bresser, que se baseou no documento da Associação 

Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, argumenta, que 

  
[...] relativamente à questão da estabilidade, é essencial a revisão da sua sistemática 

ade aquisição e manutenção. Mantida, como deve, a regra de que os servidores 

somente podem ser demitidos por processo judicial ou administrativo, onde lhes seja 

assegurada ampla defesa, impõe-se tornar o processo administrativo mais ágil e 

flexível e menos oneroso...” (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPECIALISTAS 

EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, 1994, p.19 apud 

BRESSER-PEREIRA, 1996, p.14). 

 

Outra implicação das garantias ao servidor, é a imposição de concursos como forma de 

acesso aos cargos públicos, coíbe o empreguismo, mas restringe a promoção interna à 

ascensão na carreira, distanciando ainda mais do âmbito privado que invariavelmente trabalha 

a promoção interna, sem contar o tempo que se leva para ascender na carreira (BRESSER-

PEREIRA, 1996); o enigmático artigo 20 da Lei 8112 (BRASIL, 1988), que dispõe sobre o 

estágio probatório mediante avaliação de desempenho, considerando questões de assiduidade, 

disciplina, capacidade de inciativa e produtividade, o que dizer sobre os critérios, por 

exemplo, para medir iniciativa e produtividade ou como atestar a assiduidade se a ficha de 

frequência é rechaçada pelos servidores e, não incomum, também pelos órgãos de uma 

maneira geral?   

Associado a estes questionamentos, a perfeita sintonia da burocracia com a 

estabilidade acaba, aos olhos da sociedade e dos próprios servidores, em muitas ocasiões, 

convertendo-se em passaporte para qualquer comportamento e passe livre para a manutenção 

do emprego. Este, muitas vezes, visto como profissão, como bem lembra Souza (2002), 

quando traz a afirmação de Anna Maria Campos (1990), “o serviço público é uma profissão 

altamente valorizada, não pelas compensações materiais e oportunidades de carreira, mas pela 

estabilidade e pensões de aposentadoria que proporciona, independentemente de qualidade de 

desempenho” (CAMPOS, 1990, p.43 apud SOUZA, 2002), e o que dizer da remuneração fixa 

independente do desempenho?  

Outras duas leituras possíveis sobre a estabilidade. A primeira desloca causa e efeito, o 

servidor sente-se desmotivado ao perceber que o serviço não atende à sociedade como deveria 
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ou as críticas dirigidas ao funcionalismo acabam por desmotivá-lo. Souza (2002), por 

exemplo, aponta entre outras distorções34, as críticas que podem ter desmotivado o 

funcionalismo. Na segunda leitura, sendo a representação da estabilidade um instrumento de 

poder, o servidor se coloca em posição superior a colegas, à sociedade e até ao desenho 

hierárquico; em algumas situações o subordinado se recusa a realizar determinada atividade 

passada pelo superior (SOUZA, 2002).   

A discussão trazida até o momento nos autoriza a dizer que a estabilidade guarda 

afinidades com os princípios burocráticos weberianos fundamentalmente a hierarquia e a 

impessoalidade, eis o porquê de as organizações formais se apropriarem do modelo 

burocrático. Em que pese suas disfunções, molda-se com certa facilidade às organizações 

públicas. A linha hierárquica inibe o uso do cargo por parte do superiores hierárquicos para 

fins pessoais ou políticos. A impessoalidade, por seu turno, objetiva a igualdade tanto quanto 

o formalismo assegura a igualdade dos processos. A construção dessa imagem isenta de 

manipulações políticas favorece, ou pelo menos deveria favorecer, o atendimento à sociedade, 

fim da organização pública.  

Destarte, não queremos induzir a opiniões favoráveis ou contrárias às matérias, apenas 

refletir em que medida o formalismo da burocracia e a prerrogativa da estabilidade impactam 

o comportamento organizacional, transformando-se em elementos justificadores da 

acomodação, contribuindo para a representação da ineficiência da administração pública e de 

seus agentes veementemente criticados na contemporaneidade. 

Finalmente, é preciso considerar que as constantes mudanças provocadas pela 

dinâmica do mundo moderno impõem aos sujeitos, por conseguinte, às organizações 

mudanças na forma de pensar e agir. Neste contexto, evidencia-se a preocupação com o 

capital intelectual por parte das organizações, que buscam estudar o fator humano para melhor 

lidar com diferentes pessoas e diferentes culturas, para melhor se relacionar e se comunicar 

com os seus públicos.  Decorre daí o campo fértil de estudo sobre a interação entre sujeitos e 

empresa que se influenciam reciprocamente: o comportamento organizacional.  

 

 

                                                      
34 Outrora os critérios de avaliação para ascensão na carreira eram frequentemente aleatórios e subjetivos, os 

salários e benefícios eram diferenciados dependendo de poderes políticos, afetando o orgulho de ser servidor 

público, quem “foi se tomando a cada dia mais desmotivado e até mesmo mal visto” (SOUZA, 2002, p.13).   
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CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

A trajetória da formação dos povos, o progresso científico, os novos modelos de 

administração e os modernos dispositivos telecomunicacioniais, de alguma forma, 

reconfiguram o mundo social, estabelecendo novos formatos de organização, interação, 

relacionamento, identificação e comunicação entre os sujeitos. Em outros termos, atuar na 

vida pessoal ou no trabalho implica a existência do outro e a posição no mundo, afetando o 

comportamento dos sujeitos. 

Com a modernidade, emergem novas demandas no mundo das organizações e no 

mundo social como um todo. Novas formas de pensar e de estar no mundo instauram novas 

identidades. Novos perfis são exigidos no mundo do trabalho. Novos olhares são lançados 

para a cultura organizacional. Novas dimensões do conceito de cidadania ganham espaços 

também nas organizações.  

 

 

2.1 UM OLHAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO E COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

De acordo com Maximiano (2000, p. 91), “uma organização é uma combinação de 

recursos que procura deliberadamente realizar algum tipo de objetivo (ou conjunto de 

objetivos). As organizações estão por toda a parte. A universidade é uma delas […]” ou ainda 

“uma organização é um sistema de recursos que procura realizar objetivos ou conjunto de 

objetivos […] é um todo complexo e organizado, formado de parte ou elementos que 

interagem para realizar um objetivo explícito”. De acordo com Robbins (2005, p.2), a 

“organização pode ser entendida como uma unidade social conscientemente coordenada, 

composta de duas ou mais pessoas, que funciona de maneira relativamente contínua para 

atingir um objetivo comum”. 

Essa definição de unidade coordenada para alcance de um objetivo, em certa medida, 

prescinde de aspectos cognitivos dos sujeitos e do ambiente. É preciso avançar na ideia de 

organização como espaço social, como “um fenômeno cultural, um sistema de significados 

compartilhados socialmente construídos” (SMIRCICH, 1983; BERGER, LUCKMAN, 1967 

apud WOOD JR; CALDAS, 2007, p. 225). 
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Logo, a superação da visão mecanicista (KUNSCH, 2003) traz a organização como 

constituída de indivíduos e grupos, sugerindo o entendimento de que uma pessoa é um 

“complexo biopsicossocial, isto é, tem potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que 

respondem simultaneamente às condições de vida” (DE ALBUQUERQUE e FRANÇA, 1998, 

p.41). A organização, portanto, é formada por pessoas e deve estar vinculada ao ambiente, 

incluindo as caraterísticas tecnológicas, econômicas, políticas, sociais e culturais (KUSCH, 

2003).  

Morgan (2006) faz uso de metáforas para auxiliar a compreensão dos diversos 

significados de organização. Assim os construtos simbólicos procuram estabelecer relações 

entre os mundos objetivo e subjetivo, segundo a visão de uma máquina, de um organismo, de 

um cérebro, de cultura, de sistema político, de prisão psíquica, de fluxo e transformação, de 

instrumento de dominação.  O autor nos chama a atenção, uma perspectiva adotada pode ser 

rica, mas é incompleta, até porque “a maneira de ver criada por uma metáfora se torna uma 

maneira de não ver” (MORGAN, 2006, p.23). Tendo em vista, contudo, que algumas podem 

ser contraditórias e outras são complementares, as metáforas podem enriquecer a 

compreensão de como lidar com os diferentes aspectos organizacionais, uma vez que 

fornecem múltiplas interpretações e no centro de tudo está o sujeito, quem, segundo Motta 

(1991), é movido pelo desejo de ser desejado, de ser reconhecido, estabelecendo vínculos que 

asseguram sua permanência nas organizações.   

Rousseau (1997) traz duas definições de organização.  A primeira refere-se ao ato ou 

processo de organização, significado mais longo estabelecido. A segunda definição, 

posteriormente utilizada, diz respeito a pessoas organizadas para um fim.  A autora sinaliza 

que os pesquisadores estão retomando a ideia de organização como processo. Segundo ela, 

“as organizações contemporâneas estão mudando, e o campo de comportamento 

organizacional está mudando com elas” (ROUSSEAU, 1997, p.1) (tradução nossa). As 

organizações passaram a ser vistas como “contextos fundamentais das relações humanas” 

(ZANELLI, 2000, p.1), o que nos sugere o quão importante se tornou conhecer o 

comportamento humano, principalmente em virtude de novas relações de trabalho e da 

perspectiva de construção social das organizações (ROUSSEAU, 1997). Entendemos aqui a 

organização como espaço de interação dos indivíduos, e eles portam toda uma carga de 

subjetividade.    

Neste sentido, a compreensão do comportamento organizacional - área de estudo que 

pesquisa o impacto causado pelos indivíduos, grupos e estruturas dentro das organizações -, 

pode abarcar uma análise em níveis (ROBBINS, 2005; ROUSSEAU, 1997) e envolver desde 
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a motivação, comportamento, poder de liderança, comunicação sobretudo interpessoal, 

estrutura, aprendizados, atitudes e percepções, processos de mudança e conflito até questões 

relacionadas à qualidade de vida no trabalho (ROBBINS, 2005). A estes acrescentamos os 

componentes identitários, visto sua estreita relação com a cultura. Adiciona-se que identificar 

a origem dos processos administrativos, sociais e culturais se torna relevante para explicar os 

fenômenos sociais. Logo, processos identitários e culturais são relevantes por fornecerem 

indicativos para a análise dos comportamentos, inclusive mediante relatos dos próprios 

servidores.  

É inegável, para nós, que seria extensa a lista de fatores que reveste a complexidade do 

comportamento humano fundamentalmente porque o sujeito está preso às próprias estruturas, 

mas também às estruturas das organizações (MOTTA, 19991), e por extensão complexifica 

ainda mais o comportamento organizacional. Para traçar este mapa de influências, é preciso 

lembrar que os indivíduos ingressam nas organizações e já carregam valores próprios; na 

interação com os grupos, há construções socializadas de outros fatores; na relação com a 

estrutura organizacional, novas variáveis culminam sobre o comportamento organizacional. 

Entendemos, portanto, que não é a mera reprodução do comportamento do indivíduo na etapa 

final do processo organizacional, ao contrário, é toda uma trajetória permeada por interações, 

relações e finalmente a comunicação condicionando todo este processo.  

Corroborando com a noção da complexidade e da importância do fenômeno humano 

no contexto do trabalho, é Zanelli (2000) quem afirma que “são as pessoas que agem e são 

tais ações que permitem a construção da organização. Diversas características pessoais 

influenciam neste processo” (ZANELLI, 2000, p.8). Por esta razão o campo vem ganhando 

importância. Robbins (2005) esclarece que o comportamento organizacional enquanto campo 

de estudo, enquanto corpo comum de conhecimento está justamente preocupado com o “que 

as pessoas fazem nas organizações e de como este comportamento afeta o desempenho das 

empresas” (ROBBINS, 2005, p.6). Este mesmo autor propõe o estudo dos determinantes no 

níveis individual, grupal e organizacional para tentar interpretar e compreender algumas 

maneiras de intervir no comportamento e na organização, buscando melhorar a eficácia 

organizacional (ROBBINS, 2005).  

Isso reforça a necessidade de olhar sobre a constituição dos indivíduos, sua identidade, 

sua cultura, suas motivações, seus desejos e percepções e verificar qual o papel que a 

comunicação poderá assumir neste contexto. Identificá-la como espaço de interação 

(DUTERME, 2002) e construção de significados (CURVELLO, 2008) capazes de estimular 

mudanças comportamentais sem, contudo, perder de vista que os símbolos são, muitas vezes, 
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ferramentas para ocultar possíveis desintegrações no ambiente das organizações (MOTTA, 

1991).  

Se falamos em identidade do sujeito, é preciso entender que ela está ancorada nas 

interações sociais e no sistema de valores e símbolos; que a origem cultural afeta a interação 

social, que, por seu turno, afeta a cultura (ZANELLI, 2000), esta, enquanto prática social, é 

influenciada por complexas interações entre pessoas e contextos (MORGAN, 2006).  

Tematizar esta interação humana e o desempenho envolveria a análise de processos no 

nível individual (capacidade, competência, atitudes, motivações, elementos biográficos e 

demográficos), do grupo (composição, tamanho, estrutura, papeis, comunicação, poder e 

liderança) e do contexto (tarefas, ambiente, relações intergrupais, contextos sociais, culturais e 

econômicos) (ZANELLI, 2000).    

 

 

2.2 IDENTIDADE, CULTURA E CIDADANIA ORGANIZACIONAIS: DIMENSÕES DO 

COMPORTAMENTO  

 

 

Entender a formação da identidade importa para o estudo do microcomportamento, 

pois o indivíduo luta por esta identidade, por reconhecimento nas organizações, é como se 

cumprisse um destino, segundo Motta (1991). Este autor esclarece que esta luta implica 

“provar a própria existência” (MOTTA, 1991, p.8).  Associado a este processo social 

identitário35, os “funcionários formam uma percepção geral subjetiva da organização” 

(ROBBINS, 2005, p.392), os atores “percebem, sentem e pensam sobre suas organizações. 

Supõe-se ser uma compreensão coletiva, comumente compartilhada das características e 

valores distintivos da organização” (HATCH; SCHULTZ, 2007, p.357) (tradução nossa); 

assim apreender em que consiste a cultura pode ajudar a explicar e prever o comportamento 

das pessoas. Esta cultura dominante, segundo a visão macro, pretende cultivar coesão, 

lealdade e comprometimento (ROBBINS, 2005). Resta saber se há espaço para 

comportamentos discricionários, ou seja, comportamentos de cidadania organizacional 

(ROBBINS, 2005) que tragam benefícios também para a organização (SIQUEIRA, 2014), ou 

                                                      
35 Uma boa distinção entre estes componentes vem de Hatch e Schultz (2007), quem afirma que identidade, 

imagem e cultura são “partes relacionadas de um sistema de significado e de construção de sentido que definem 

uma organização nos seus diferentes segmentos” (HATCH; SCHULTZ, 2007, p.357),  (tradução nossa)  
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se poderemos identificar esta variável dependente básica (ROBBINS, 2005), no âmbito 

público, como uma cidadania invertida, como uma cidadania por conveniência.   

Se eu existo, emerge a primeira pergunta aparentemente simples “quem sou eu ou 

quem é você?”, constata-se que, na verdade, é bastante complexa (CIAMPA, 2004, p.58). A 

resposta direciona para uma declaração de identidade. Não obstante, corresponde apenas ao 

aspecto representacional de identidade, o produto (sujeito), ignorando todos os elementos que 

formam a identidade. Desse modo, algumas definições acerca destes fenômenos identitários 

partem dessas explicações simplistas, “nosso primeiro nome (prenome) nos diferencia de 

nossos familiares, enquanto o último (sobrenome) nos iguala a eles” (CIAMPA, 2004, p.63). 

Esta dupla – diferença e igualdade - é uma das primeiras noções de identidade, o indivíduo 

está sempre processando esta relação consoante aos grupos sociais que integra cada vez mais 

amplos.  

Avançando nessa linha de raciocínio, o indivíduo se faz na estrutura social e 

inversamente (MORIN, 2003). Do mesmo modo ocorre nas organizações, a relação do sujeito 

no ambiente organizacional está permeada pelas identidades dos indivíduos e dos grupos e 

pela interação com a própria estrutura. 

  
[...] o indivíduo é produto de um ciclo [...] mas este produto é, ele próprio [...] 

Somos, portanto, produtos e produtores, ao mesmo tempo. Assim também, quando 

se considera o fenômeno social, são as interações entre indivíduos que produzem a 

sociedade; mas a sociedade, com sua cultura, suas normas, retroagem sobre os 

indivíduos humanos e os produz enquanto indivíduos sociais dotados de uma cultura 

(MORIN, 2003, p.119).    

 

Nessa dinâmica, compreende-se que o conceito de indivíduo e de sua identidade não é 

uma manifestação isolada, as experiências são relevantes, pois influenciam a formação de 

outras identidades. De forma simples, atribuir uma identidade é atribuir um determinado lugar 

no mundo. Essa atribuição é favorecida pela interação.  

 
De fato, a identidade é objetivamente definida como localização em um certo mundo 

e só pode ser subjetivamente apropriada juntamente com este mundo. Dito de outra 

maneira, todas as identificações realizam-se em horizonte que implicam um mundo 

social específico (BERGER; LUCKMAN, 2004, p.177). 

 

Dubar (2005) comenta que a identificação com uma posição, segundo o hábitus de 

Bourdieu, garantirá a continuidade das identidades sociais, bem como da reprodução das 

estruturas sociais. Contudo, até mesmo o hábitus não é capaz de prever36 se todas as 

                                                      
36 Nas palavras de Ciampa, “há mudanças mais ou menos previsíveis, mais ou menos desejáveis, mais ou menos 

controláveis, mais ou menos...mudanças” (CIAMPA, 2004, p. 61). Ele continua, “podemos imaginar as mais 
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estratégias objetivamente produzirão permanentemente os mesmos resultados. Ademais, as 

categorias de identificação social evoluem no tempo, possibilitando previamente antecipações 

e negociações identitárias.  

 
[...] identidade e a alteridade se constroem no movimento de extensão onde o 

indivíduo acessa a consciência de si mesmo através da diferenciação e assimilação 

do outro, se inscrevem nos grupos mais e mais amplos, orgânicos, funcionais e 

ideológicos. Inspira-se um sentimento de proximidade e de solidariedade em relação 

a ‘nós` [...] tende a atribuir-lhe um lugar, uma posição e um papel para registrar em 

uma categoria baseada nos seus diferentes grupos de pertencimento (LIPIANSKY, 

1992, p.35) (Tradução nossa). 

 

Como implicação destas negociações, as relações e interações sociais propiciam a 

construção de papeis, e isso envolve a construção social da identidade. O homem só existe em 

razão da existência do outro dada a sua natureza social, ao desejo de pertencer, óbvio. Na 

lição de Braga e Campos (2013, p.110), “quanto maior o sentimento de pertença, maior a 

tendência a diferenciar-se”, tanto de modo positivo em relação ao seu próprio grupo quanto 

em detrimento do outro grupo. 

Esta questão implica uma via de mão dupla, na mesma medida que a sociedade define 

o homem, este também a define. “A identidade é formada por processos sociais. Uma vez 

cristalizada, é mantida modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais” (BERGER, 

LUCKMANN, 2004, p.228). Essa identidade, enquanto processo, representa o indivíduo 

(CIAMPA, 2004), ou melhor, os sentimentos de si mesma, é construção social com base na 

sua história de vida, de seus predicados. Identidade é, então, uma condição humana; é aquilo 

que diferencia do outro sujeito e também aquilo que o torna singular (CIAMPA, 2004).  

Esta natureza reforça o caráter da identidade situacional apontada por Lipiansky 

(1992), pois há relações sociais já previamente definidas, no entanto não se nega a existência 

de espaços mais abertos. Diferentes categorias permitem a filiação a diferentes grupos de 

pertencimento37. O mesmo autor continua e afirma ser a natureza relacional da identidade 

bastante evidente nas identidades sociais, “a identidade do homem supõe que existe da 

mulher; de identidade pai, da criança; o professor para o aluno, assim como em outras duplas” 

(LIPIANSKY, 1992, p.36) (tradução nossa).  Esta é uma relação de complementaridade que, 

                                                                                                                                                                      
diversas combinações para configurar uma identidade como uma totalidade. Uma totalidade contraditória, 

múltipla e mutável, no entanto una. Por mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu que sou 

assim, ou seja, sou uma unidade de contrários, sou uno na multiplicidade e na mudança” (CIAMPA, 2004, p.  

61). 

 
37 Para Schein (2009), essa multiplicidade faz todo sentido, pois em “uma sociedade complexa, os indivíduos 

pertencem a muitas organizações, de modo que sua identidade não está exclusivamente vinculada a qualquer 

organização” (SCHEIN, 2009, p.111). 
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segundo o mesmo autor, ao colocar em relevo a dimensão interativa da identidade, destaca o 

processo de comunicação, envolve a relação entre os interlocutores. 

Essa multiplicidade de papeis é coerente com a dispersão das identidades subjetivas 

(conceito de si) em relação aos espaços (cenários sociais) (DUBAR, 2005). Isto significa dizer 

que a identidade assume diversas feições para dar conta das posições assumidas pelos atores 

em cada circunstância social. 

A identidade pessoal ou biográfica é situada entre a identidade assumida e a desejada, 

portanto a construção do autoconceito é inseparável do outro, é dependente do olhar do outro 

(MACHADO, 2003; LIPIANSKY, 1992). O indivíduo adota comportamentos preocupado 

com aquilo que os outros estão esperando dele, muitas vezes, tais comportamentos contrastam 

com suas próprias ideias e, quando são embates exacerbados, poderão provocar uma ruptura 

na unidade. Implicações daí derivadas refletem uma construção contínua das identidades 

(DUBAR, 2005, p. XVII). É possível, neste sentido, compreender que existe uma busca pelo 

reconhecimento (MOTTA,1991) e pensá-la “é um dos elementos motores inconscientes da 

comunicação e é um dos processos fundamentais pelos quais se constrói a identidade” 

(LIPIANSKY, 1992, p. 34) (Tradução nossa).  

Para Bauman, “a identidade pessoal confere significado ao ‘eu’. A identidade social 

garante esse significado e, além disso, permite que se fale de um ‘nós’ em que o ‘eu’, precário 

e inseguro, possa se abrigar, descansar em segurança e até se livrar de suas ansiedades” 

(BAUMAN, 2012, p. 46-47).  

Freitas, por seu turno, fala da crise de identidade38, que passa pela crise da 

identificação39. Segundo esta autora, a crise é representada pelo esgotamento ou 

enfraquecimento dos elos de referência tradicionais dos sujeitos como família, igreja ou 

mesmo escola; essas instituições que orientam o processo de socialização dos sujeitos 

(FREITAS, 1997; ROBBINS, 2005). Vale dizer que, justamente em razão dessa crise, as 

organizações tornam-se os novos pontos de referências dos sujeitos (PAGÈS et al, 1987). 

                                                      
38 “A identidade é um resultado [...] pode dizer respeito ao indivíduo, ao grupo e à sociedade em geral. Um 

sujeito tem diversas identidades e o conjunto delas lhe permite experimentar um sentimento de identidade [...] 

composto pelo sentido de unicidade, de singularidade, de coerências, de filiação ou pertença, de valor, de 

autonomia e de confiança, organizados em torno de uma vontade de existência [...] como a fonte de coerência 

interna. É uma autocategorização (MUCCHELLI, 1992 apud FREITAS, 1997, p. 42) 

 
39 “A identificação é, por seu lado, um processo, que apresenta duas acepções: a) enquanto reconhecimento de 

algo ou de alguém; b) enquanto um reconhecer-se em algo ou em alguém. No primeiro caso, reconhecer é um 

verbo transitivo, e no segundo, reconhecer-se, um reflexivo” (FREITAS, 1997, p. 42). A autora, continuando 

afirma tratar-se de um "processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade ou um 

atributo de outro e se transforma, totalmente ou parcialmente, segundo o modelo daquele. (LAPLANCHE; 

PONTALIS, 1994 apud FREITAS, 1997, p. 42). 
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Wood Jr e Caldas (2007) trazem o conceito de identidade para a organização, 

afirmando que identidade organizacional é um conjunto de crenças partilhadas pelos atores 

sobre a essência das organizações (central), o que as distingue das outras (distintivo), e a torna 

permanente (permanência). Eles observam, entretanto, que não há autonomia na identidade, 

está frequentemente ligada ao utilitarismo da lógica capitalista. 

 
A identidade já não é vista como exclusivamente autônoma, estática e duradoura, 

mas como um processo de construção, atividade humana, mediada pelo uso da 

linguagem e ligada à socialização do indivíduo por meio da interação simbólica com 

seu meio. Nessa perspectiva, a origem da identidade individual está na comunidade 

(WOOD JR; CALDAS, 2007, p. 14). 

 

Nestes termos, é possível percebermos, sob as lentes de Berger e Luckmann (2004), 

que em sociedades mais simples é igualmente simples a divisão de trabalho e a reduzida 

difusão de conhecimento. Essas sociedades tendem produzir, mediante o processo 

socialização40, identidades mais fixas. Os mesmos autores procuram demonstrar assim a 

contraposição entre o tradicional e moderno, sugerindo que o problema da identidade é obra 

da modernidade declaradamente porque os sujeitos assumem diversos papeis.  Neste ponto, 

aludem à divisão de trabalho como condutora de inovações que patrocinam novos hábitos 

(BERGER; LUCKMANN, 2004), conferindo a multiplicidade de modelos identitiários no 

trabalho (SAINSANLIEU, 1998). 

A identidade organizacional, segundo Machado (2003), parte do pressuposto que as 

organizações e seus grupos são categorias sociais, que a identidade organizacional é reflexo 

da cultura organizacional e de influências externas, mediante a imagem da organização. A 

cultura, por seu turno, abastece o material simbólico. Ela afirma também que “a representação 

da organização é expressa por seus membros por meio de comportamentos, comunicação e 

simbolismo” (MACHADO, 2003, p.61). Dito de outro modo, a identidade organizacional cria 

um senso de identificação entre os integrantes da entidade, não há, pois, identidade sem 

identificação. 

A identidade pessoal, social e organizacional (MACHADO, 2003) nos remete aos 

processos cognitivos e sociais, à subjetividade e ao mundo vivido. São construções que 

                                                      
40 “O máximo sucesso na socialização verifica-se provavelmente em sociedades, com uma divisão muito simples 

do trabalho com mínima distribuição de conhecimento. Em tais condições a socialização produz identidades, que 

são socialmente pré-definidas e de1ineadas em alto grau. Uma vez que cada indivíduo se defronta com o mesmo 

programa institucional para sua vida na sociedade [...] A identidade é então consideravelmente delineada [...] 

cada pessoa é mais ou menos aquilo que se supõe que seja [...] Em tal sociedade as identidades são facilmente 

reconhecíveis, objetiva e subjetivamente. Todo mundo sabe quem é todo mundo e quem a própria pessoa é. Um 

fidalgo é um fidalgo e um camponês ê um camponês, para os outros assim como para si mesmos” (BERGER, 

LUCKMANN, 2014, p. 216-217). 
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norteiam a ação dos indivíduos e dos grupos mediante interações sociais, identificações e 

afiliações. Lipiansky (1992) complexifica esta ideia ao postular que é na comunicação que os 

seres se constroem e se definem. A comunicação será retomada no capítulo V. 

 
Nós nos comunicamos também para construir relacionamentos, compartilhar 

emoções e sentimentos, para influenciar os outros, para seduzir ou para atacar, para 

reforçar a nossa identidade ou a dos outros [...] identidade é uma condição e um 

desafio resultante de um grande número de comunicações sociais (seja de relações 

interpessoais, comunicação política, conversações ou publicidade). (LIPIANSKY, 

1992, p. 31) 

 

Parece-nos claro que a impossibilidade de uma definição única do termo identidade 

resulta do fato de ser ela objeto de investigação de vários campos do conhecimento, como 

psicologia, psicossociologia, sociologia, administração e muitos outros que não necessitam ser 

aqui expostos. De qualquer modo, falar em identidade é preciso falar em cultura, porque 

segundo Berger e Luckmann (2004, p.74), a “identidade é definida e formada na cultura”, 

serve de suporte para atitudes e emoções, revela também a impossibilidade de compreender o 

Eu fora do contexto em que ocorre. Falar em cultura, por seu turno, é falar em comunicação, 

porque, segundo Morgan (2006), o ser humano cria significados que lhe permitem comunicar 

e entender um ao outro (MORGAN, 2006). Ainda, a possibilidade da dinâmica 

comunicacional está imbricada com os processos de mudança pelos quais as organizações 

estão permanentemente expostas. Logo, os fenômenos sociais – individuais ou grupais – 

relacionam os processos comportamentais, identitários e culturais nas organizações41.  

Caminha nesta direção, uma das teses defendidas por Freitas (1997), a autora advoga 

“que a cultura organizacional, desenvolvida no interior das grandes empresas é o veículo 

legitimador destas como a principal fonte fornecedora de identidade para os indivíduos que 

nelas trabalham” (FREITAS, 1997, p.V-VI). 

Se por um lado, uma forte cultura organizacional tanto dá direção à organização 

quanto fornece orientação aos colaboradores (ROBBINS, 2005) e ainda substitui os 

regulamentos escritos, tendo em vista que “uma formalização intensa na organização gera 

previsibilidade, ordem e consistência [...] uma cultura organizacional forte pode fazer o 

mesmo sem necessidade de documentação escrita” (ROBBINS, 2005, p.377).  Por outro lado, 

uma ambiguidade de valores dificulta a atuação do indivíduo, todavia valores fortemente 

compartilhados dificultam os processos de mudança (ZANELLI, 2000). 

                                                      
41 A proposta não visa dar conta da diversidade de estudos sobre os fenômenos sociais, mas somente servir de 

reflexão para a compreensão do indivíduo no mundo do trabalho, tentando estabelecer o papel da comunicação 

como espaço de interação.  
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Neste sentido, podemos entender a cultura organizacional como o conjunto de valores, 

crenças e normas compartilhados pelos membros de uma organização, controlando como os 

sujeitos se relacionam entre si e com seus públicos: fornecedores, clientes e membros 

externos.  

Schein (2009) fala em cultura como um conjunto de suposições básicas 

compartilhadas, Robbins (2005) fala em convicções compartilhadas. Entendemos que 

suposições, valores ou convicções têm em comum a noção de cultura como intérprete da vida 

social. Isto produz efeitos, assim grupos coesos estão pautados em significados 

compartilhados, os grupos fragmentados envolvem múltiplas realidades (MORGAN, 2006). 

Ainda na lição de Robbins (2005), a cultura é funcional, ou melhor, atende a diversas 

funções dentro da empresa, como identificação, identidade, comprometimento, estabilidade e 

controle, rege o comportamento do dia a dia da organização.  

 
Em primeiro lugar, ela tem o papel de definidora de fronteiras, ou seja, cria 

distinções entre uma organização e as outras. Segundo, ela proporciona um senso de 

identidade aos membros da organização. Terceiro, facilita o comprometimento com 

algo maior do que os interesses individuais de cada um. Quarto, estimula a 

estabilidade do sistema social. A cultura á a argamassa social que ajuda a manter a 

organização coesa, fornecendo os padrões adequados para aquilo que os 

funcionários vão fazer ou dizer. Finalmente, a cultura serve como sinalizador de 

sentido e mecanismo de controle que orienta e dá forma às atitudes e 

comportamentos dos funcionários [...] a cultura define as regras do jogo. 

(ROBBINS, 2005, p.378) 

 

De acordo com Schein (2009), a cultura se manifesta em três níveis analogamente a 

um iceberg. O nível mais profundo refere-se às suposições básicas42 assumidas como 

verdadeiras, não estão disponíveis para o acesso e para a discussão, são valores assumidos. No 

nível intermediário, estão as crenças e os valores usados como meio de retratar a cultura a si e 

aos outros, são as crenças e valores dos colaboradores. O nível superior é fácil perceber, ver, 

ouvir e sentir, porém difícil de decifrar (artefatos); são as estruturas e os processos 

organizacionais visíveis, vestuário, linguagem, material artístico, emoções, mitos e histórias, 

modos de comunicar, patentes e gráficos (SCHEIN, 2009). Enfim, são processos que 

desencadeiam comportamentos rotineiros.  

Neste contexto, Robbins (2005), a partir da leitura de Geer Hofstede, propõe cinco 

dimensões para a avaliação dos valores de uma cultura. Distância do poder, aceitação da 

                                                      
42 Importa reter que o conjunto de suposições básicas é difícil de ser modificado, porque o reexame de algum 

dado desestabiliza, ainda que provisoriamente, o sistema cognitivo do indivíduo, o mapa mental (SCHEIN, 

2009).   
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distribuição desigual de poder; individualismo em detrimento do coletivismo; quantidade de 

bens materiais prepondera sobre a qualidade de vida; fuga de incertezas; orientação para 

longo prazo privilegia o futuro (ROBBINS, 2005).  

Provém daí a problemática de lidarmos com o comportamento humano, diante da 

enigmática subjetividade e efemeridade que acompanha o homem. Os membros de uma 

organização podem compartilhar uma suposição comum, todavia devemos lembrar que 

reagem diferentemente.  Uma possível justificativa ou explicação é a herança que o sujeito 

traz do seu grupo de origem: família, amigos ou trabalho (SCHEIN, 2009). Não obstante, é 

preciso considerar que “suposições culturais refletem questões mais profundas sobre a 

natureza da verdade, do tempo, do espaço, da natureza humana e dos relacionamentos 

humanos” (SCHEIN, 2009, p. 79).  

Se a cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos 

participantes, portanto uma cultura dominante, segundo Robbins (2005); se abrange “normas 

de conduta, valores, rituais e hábitos; sentimentos manifestos por pessoas e grupos, que 

compõem o clima organizacional”, segundo Maximiano (2005, p.105), torna-se 

compreensível que a organização tenha interesse em que os novos ingressantes passem por 

um processo de socialização43 a fim de disseminar a cultura. Ela é transmitida aos 

funcionários de várias maneiras, “as mais eficazes [poderosas] são as histórias, rituais, 

símbolos materiais e linguagem” (ROBBINS, 2000, p. 293), (ROBBINS, 2005, p. 385). 

As organizações são regidas por normas de condutas formais, mas também informais 

(ROBBINS, 2005). As primeiras são baseadas em estatutos e legislações; as informais são 

construídas pelos usos e costumes, podendo estar ou não em sintonia com os regulamentos 

emanados oficialmente. Vale lembrar que as culturas organizacionais também recebem 

influência das culturas nacionais, de modo que o ambiente externo também interage com as 

organizações.  

Para Robbins (2005, p. 378), a cultura define as “regras do jogo”. Para Morgan (2006), 

a cultura é “uma referência ao processo de construção da realidade que permite que as pessoas 

vejam e entendam eventos, ações, objetos, expressões particulares de maneiras distintas” 

(MORGAN, 2006, p.159), todavia é claro que a cultura não controla totalmente percepções ou 

sentimentos, “mas ela homogeniza determinadas funções” (ZANELLI, 2000, p.4), como a 

                                                      
43 Em outros termos, a socialização é vista como processo de construção da realidade, “o indivíduo se socializa 

interiorizando valores, normas e disposições que fazem dele um ser socialmente identificável”. (DUBAR, 2005, 

p. 97). Esse parece ser um grande trunfo da comunicação visto que ela impõe reciprocidade, segundo Temer e 

Nery (2009), a comunicação poderá melhorar a capacidade do homem de se relacionar socialmente (TEMER; 

NERY, 2009). 
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linguagem, categorias conceituais ou normas para travarmos relações interpessoais e também 

não previsíveis (ZANELLI, 2000).  

Nesse mote, é possível reconhecer influências do português para melhor entender a 

nós mesmos, tendo em vista que “somos produtos do meio, de nossa história e da cultura” 

(WOOD JR; CALDAS, 2007, p.197), e ao mesmo tempo edificar uma cidadania (WOOD JR; 

CALDAS, 2007), se a entendermos como uma relação entre compromisso e resultado ou uma 

situação já esperada de “desempenho além das expectativas” (ROUSSEAU, 1997, p.524) 

(tradução nossa).  

Diante desta nova variável, que passa a fazer parte de nossas reflexões, vale conhecer 

o porquê de alguns atores organizacionais realizarem atividades que não apenas aquelas 

descritas nos seus cargos, enquanto outros limitam-se a cumprir o que está formalizado. Essas 

discussões têm pautado a agenda das organizações e do círculo acadêmico, a partir dos anos 

de 1980, é o comportamento de cidadania organizacional ou cidadania organizacional 

(SIQUEIRA, 2014). Embora seja um comportamento discricionário (REGO, 2002), poderia 

auxiliar no bom funcionamento da empresa. Modernamente, muitas organizações demandam 

colaboradores que ultrapassem os deveres habituais e as expectativas, elas procuram pessoas 

que apresentem 

 
um comportamento de ‘bom cidadão’ – como fazer declarações positivas sobre o 

trabalho de seu grupo e da empresas, ajudar os colegas em suas equipes, oferecer-se 

voluntariamente para tarefas extraordinárias, evitar conflitos desnecessários, mostrar 

cuidado com o patrimônio da empresa, respeitar as leis e regulamentos e ser 

tolerante com ocasionais aborrecimentos e imposições relacionados com o trabalho 

[...] empresas que possuem este tipo de gente mostram um desempenho melhor 

quando comparadas com outras. Consequentemente, o estudo do comportamento 

organizacional preocupa-se com o comportamento de cidadania organizacional 

como uma variável dependente (ROBBINS, 2005, p.22-23). 

 

Para Goleman (1998), como bem recorda Rego (2001), empenho, cidadão-modelo e 

sentimento de justiça guardam afinidades.  

 

As pessoas empenhadas são os cidadãos-modelo de toda a organização. E, tal como 

os seixos numa piscina, os trabalhadores empenhados lançam ondas de bons 

sentimentos a toda a organização. … Contudo, quando os empregados não são 

tratados com justiça e respeito, nenhuma organização conquistará a sua entrega 

emocional. Quanto maior apoio os empregados sentirem da sua organização, tanto 

mais confiança, apego e lealdade sentirão e melhores cidadãos da organização serão 

(Goleman, 1998, p.128 apud Rego, 2001, p.120). 

 

A perspectiva generalista de Robbins (2005) e a humanista de Goleman (1998), 

apontada por Rego (2001), têm em comum um aspecto da interação entre o colaborador e a 
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organização - o contrato. A empresa tem obrigações legais e o colaborador tem obrigação de 

desempenhar bem o seu trabalho (REGO, 2001). Neste ponto, no nosso entendimento, é 

estabelecido um contrato entre colaborador e organização que acaba instituindo trocas e 

benefícios mútuos, o que pode favorecer a prática da cidadania organizacional. A perspectiva 

de contrato aqui defendida diz respeito à reciprocidade.   

Cidadania organizacional é, pois, um conjunto de ações dos trabalhadores que 

produzem benefícios também para a organização (SIQUEIRA, 2014). Entendê-la, contudo, é 

preciso revisitar o conceito de própria cidadania. 

 
O conceito de cidadania [...] implica necessariamente na superação dos interesses 

particulares em nome do bem comum, na noção de liberdade e igualdade, de respeito 

pelos direitos do outro, bem como na presença dos atores sociais no debate político 

sobre os negócios da cidade e da nação, no seu inteiro [...] Ou seja, a cidadania é um 

estatuto entre uma pessoa natural e uma sociedade política (FREITAS, 1997, p.82) 

 

Freitas (1997) parece não apostar em uma cidadania organizacional, pois não credita à 

cidadania a um sistema artificial, ela situa a cidadania como um estatuto entre um uma pessoa 

natural e o Estado.  Este conceito, conquanto apresente limitações, preceitua que a cidadania 

refere-se, entre outros atributos, ao respeito pelo direito do outro. Logo, na relação de trabalho 

tem que ser considerado o outro permanentemente. Ademais, a história de vida do indivíduo e 

de seus atributos sempre o acompanha na movimentação do mundo social, o que poderá 

refletir em suas ações.  

A ênfase na cidadania organizacional está ligada à exigência da sociedade moderna. 

Para Siqueira (2014), investigar determinados comportamentos, que não os exigidos 

formalmente pelas organizações, motivara a construção e validação da Escala de Intenções 

Comportamentais de Cidadania Organizacional (EICCorg), pois intenções são preditoras mais 

fortes do comportamento do que as atitudes. Acreditamos, no entanto, até mesmo pela 

simplicidade com que se apresenta, que a Escala do Comportamento de Cidadania (ECC) é 

perfeitamente aplicável na instituição pública. A cidadania, enquanto atributo da sociedade 

moderna, não está ligada meramente aos direitos individuais e sociais, mas sobretudo à 

capacidade de influenciar o modo como o indivíduo usa sua experiência com o mundo social 

para melhorar o convívio entre o indivíduo e o outro dentro do ambiente organizacional 

(SIQUEIRA, 2014). No nosso entendimento, entretanto, os direitos não devem ser 

sobrepostos aos deveres. 

Essa discussão sobre cidadania organizacional nos remete, de certa forma, a um 

padrão comportamental. Logo, não seria prudente restringi-lo a traços individuais. Consoante 
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aos primeiros estudos de Rego (2002), é preciso analisar em quatro dimensões: “harmonia 

interpessoal, conscienciosidade, iniciativa individual e identificação com a organização44” 

(REGO, 2002, p.42-43). Siqueira (2014), partindo dos comportamentos de ajuda; de saber; 

saber lidar com conflitos interpessoais; do estímulo ao desenvolvimento profissional do 

colega; e o controle de gestos para evitar problemas chegou a escala de cidadania. Esta escala, 

já validada pela autora, que será adotada nesta pesquisa, observa as dimensões cooperativa, 

defesa da imagem da organização e iniciativa (SIQUEIRA, 2014).  

Cabe refletir se é possível ou comum o desenvolvimento de comportamento de 

cidadania em culturas extremamente legalistas. Especialmente porque, na administração 

pública, as pessoas estão tão imbuídas da máxima (na iniciativa privada é permitido fazer tudo 

aquilo que não é proibido, enquanto na iniciativa pública só é permitido fazer aquilo que está 

formal e legalmente registrado) que poderiam oferecer barreiras a comportamentos solidários. 

Este aforismo serviria para justificar eventual baixo desempenho e comportamento 

indesejável dentro da esfera pública? Neste sentido, a cidadania invertida inicialmente 

sugerida neste trabalho foi inspirada nas colocações de Rousseau (1997), quem observa que 

“tem havido mudança nos tipos de cidadania investigados, com o aumento do foco na 

cidadania mais negativa, ou comportamentos [...] que trabalham diretamente contra os 

interesses da organização [...] (ROUSSEU, 1997, p.524). Neste sentido, cabe analisar a 

coerência entre quem o servidor é, quem diz ser e o seu comportamento.  

 

 

2.3 O COMPORTAMENTO E O PAPEL DA COMUNICAÇÃO  

 

 

O comportamento organizacional é um campo de estudo, um corpo comum de 

conhecimento preocupado com o “que as pessoas fazem nas organizações e de como este 

comportamento afeta o desempenho das empresas” (ROBBINS, 2005, p.6). Desse modo, 

observa-se o estudo dos determinantes no níveis individual, grupal e organizacional 

(ROBBINS, 2005; ROUSSEAU, 1997) para tentar interpretar e compreender algumas 

maneiras de intervir no comportamento e na organização, buscando melhorar a eficácia 

                                                      
44 A harmonia interpessoal refere-se ao companheirismo, à cortesia, ao trabalho de equipe. O espírito de 

iniciativa diz respeito a atitudes espontâneas como sugerir alternativas e solucionar problemas. A 

conscienciosidade trata do cumprimento das normas. A identificação com a organização refere-se ao 

comprometimento, à lealdade (REGO, 2002).  
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organizacional (ROBBINS, 2005). Estes níveis de análise do comportamento organizacional 

também são assinalados como micro, meso e macro-organizacional (BERGUE, 2010). 

O comportamento micro-organizacional desenvolveu-se sobretudo a partir de subáreas 

da psicologia (BERGUE, 2010). No nível individual, por exemplo, em que medida a 

personalidade poderia estar relacionada ao stress ou à satisfação no trabalho, até que ponto as 

características biográficas, a percepção, a motivação ou aprendizagem influenciam no 

absenteísmo ou na rotatividade; (ROBBINS, 2005), tudo isto seria objeto de investigação.  

O comportamento meso-organizacional desenvolveu-se fundamentalmente a partir de 

áreas como a comunicação, psicologia social e sociologia interacionista (BERGUE, 2010). No 

nível grupal, partindo do pressuposto que o comportamento dos sujeitos é diferente quando 

eles estão sós ou quando estão em grupo, torna-se mais difícil compreender como os padrões 

de comunicação, os estilos de liderança, o poder e a política, e os níveis de conflito afetam o 

comportamento grupal. Por exemplo, investigar até que ponto o comportamento ou a 

comunicação de um líder influência o resultado da equipe (ROBBINS, 2005).  

O comportamento macro-organizacional esteve entrelaçado com sociologia, economia, 

antropologia e ciência política (BERGUE, 2010). No nível organizacional, pode-se investigar 

como a cultura organizacional e as práticas e políticas de gestão de pessoas influenciam a 

produtividade ou o clima organizacional, bem como a eficácia da organização (ROBBINS, 

2005). Tudo isto pode se constituir em rico material de investigação.  

Como este é um processo extremamente intrincado, o estudo do comportamento 

organizacional precisa, portanto, apoiar-se em diversas ciências como psicologia, sociologia, 

psicologia social, antropologia e ciência política dada à dificuldade de se prever matemática 

ou fisicamente as atitudes dos homens, fundamentalmente porque os fenômenos identitários e 

culturais conferem ao sujeito sua natureza subjetiva. Para colaborar com esta assertiva, 

Bergue (2010) afirma que é preciso considerar a natureza das relações entre as pessoas e a 

organização (BERGUE, 2010). 

 
Os seres humanos são complexos. Como eles são todos diferentes, a possibilidade de 

fazer generalizações simples e precisas é limitada. Duas pessoas geralmente reagem 

de maneira diferente a uma mesma situação, e uma mesma pessoa muda seu 

comportamento em situações diferentes [...] (ROBBINS, 2005, p. 11). 

 

É possível, contudo, relativizar algumas questões inerentes ao comportamento 

mediante a compreensão de condições situacionais. As pessoas interagem, compartilham 

informações e confrontam diferenças em termos de experiência, vivências e culturas. Neste 
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ponto, Bergue (2010) sublinha que as “especificidades45 da administração pública e seus 

traços constitutivos históricos” influenciam o comportamento dos servidores públicos 

(BERGUE, 2010, p.15).  Diversos são os fatores analisados nos níveis individuais, grupais e 

organizacionais, que podem obstar o rendimento do grupo, desde o tamanho do próprio grupo, 

nível de motivação dos sujeitos, falta de coesão e dificuldades de comunicação, variável a ser 

tratada e sobre a qual se assenta o propósito de investigação deste projeto.  

Robbins (2005), ao fundamentar o estudo do comportamento organizacional em várias 

ciências e estabelecer as variáveis que incidem sobre o comportamento, posicionou a 

comunicação e respectivas falhas, inventariando uma série de eventos aéreos trágicos 

atribuídos a deficiências no processo comunicacional, assim como causas de conflitos 

interpessoais.  

O que torna o tema ainda mais instigante é quando se leva em conta que as pessoas 

passam boa parte do seu tempo (70 por cento) se comunicando - leitura, escrita, audição ou 

outro sentido - para transmitir e assim (re) construir significados (ROBBINS, 2005). Assim, é 

desejável que as ideias possam ser transmitidas e compreendidas. Quando esta comunicação 

está restrita a procedimentos formais poderá provocar uma despersonalização dos 

relacionamentos (BERGUE, 2010). 

“A comunicação tem quatro funções básicas dentro de um grupo ou de uma 

organização” (SCOTT; MITCHELL, 1976 apud ROBBINS, 2005, p.232): controle, 

motivação, expressão emocional e informação (ROBBINS, 2005).  

Primeiro, atua no controle do comportamento por meio de normas a serem seguidas, 

não se pode ignorar o fato de a comunicação informal também exercer controle sobre o 

comportamento. Segundo, auxilia na motivação, uma vez que esclarece o que deve ser feito, 

estabelece um feedback, o desempenho pretendido e a forma de aperfeiçoá-lo. O feedback, 

por seu turno, reforça o comportamento desejável, ao mesmo tempo, estimula a motivação e 

demanda a comunicação. Na terceira função, a comunicação é considerada como um meio de 

expressão emocional, muitos colaboradores têm o grupo de trabalho como única fonte de 

interação social, oportunidade em que expressam frustrações e sentimentos de satisfação de 

suas necessidades sociais (ROBBINS, 2005). Esta perspectiva é, sem dúvida, a mais alinhada 

com este projeto, que procura conferir à comunicação o seu status de interação. Por fim, 

                                                      
45 Bergue (2010) sinaliza que há características ligadas à natureza cultural, sistema político, situação econômica 

e circunstâncias legais inerentes ao setor público. Questionar o servidor sobre o motivo de ingresso no serviço 

público, a predominância das respostas estão centradas na remuneração, estabilidade e status. Questioná-lo 

novamente acerca do que poderia leva-lo a uma maior produção, a remuneração aparece com mais ênfase. 
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soma-se ao controle, à motivação, à expressão emocional, a função de informação tão 

fundamental à tomada de decisões (ROBBINS, 2005).  

A despeito destas colocações, Torquato Rego (2013) cita que uma das funções da 

comunicação é a integração interna. O fluxo de comunicação deve envolver informações que 

garantam a motivação do ambiente organizacional voltado para a consecução das metas; deve 

permitir a expressão da identidade; deve envolver uma política de comunicação integrada que 

capaz de minimizar crises em estruturas e equipes eventualmente desintegradas 

(TORQUATO REGO, 2013). Ademais, na administração pública, trata-se de um dever, tendo 

em vista que a informação é um direito do cidadão.  

 
Aos administradores públicos, cabe a capacidade de compreensão dos mecanismos 

motivacionais e de comportamento dos indivíduos no ambiente organizacional e das 

influências das relações e necessidades pessoais na dinâmica de trabalho 

considerando as estruturas funcionais com fortes traços burocráticos e 

patrimonialistas da Administração Pública (BERGUE, 2010, p. 23)46.  

 

Neste sentido, Robbins (2005) defende que a comunicação pode fluir no sentido 

horizontal e vertical, com direções ascendentes, descendentes e lateral (horizontalidade). Ele 

ilustra a ascendente pelo fornecimento de feedback, de relatórios de desempenho, de caixas de 

sugestões, de pesquisa sobre atitudes de funcionários. Traz exemplo de grandes corporações 

como FedEx e seu programa anual de enquete sobre clima organizacional e avaliação da 

administração, uma fonte imprescindível dos recursos humanos, para ilustrar a importância da 

comunicação sobretudo lateral por ser motivadora e abreviar o tempo de ação (ROBBINS, 

2005). 

 
é necessária para economizar tempo e facilitar a coordenação [...] provocar um 

curto-circuito na hierarquia vertical e agilizar a ação. Como a rígida adesão à 

estrutura vertical formal em toda comunicação pode impedir a transferência eficaz e 

acurada de informações [...] lateral pode ser benéfica [...] com o conhecimento e 

apoio dos superiores [...] No entanto [...] pode criar conflitos disfuncionais quando 

os canais verticais são violados, quando os membros atropelam ou ultrapassam seus 

superiores hierárquicos (Robbins, 2005, p. 235). 

 

Torquato Rego (2013) acrescenta aos fluxos vertical e horizontal o fluxo diagonal. Ele 

esclarece, nesta perspectiva, que o fluxo diagonal é diferente do lateral, pois este envolve 

                                                      
46 Cabe estabelecer um processo dialógico-reflexivo para que os gestores possam compreender também as 

implicações da organização nas pessoas, o que levam as pessoas a agir ou se comportar de uma maneira ou de 

outra. Identificar perspectivas de ascensão profissional e coerência entre os objetivos institucionais e individuais 

e sua relação com a comunicação.   
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níveis hierárquicos na mesma posição e aquele refere-se às mensagens trocadas entre um 

superior e um subordinado, o que seria na perspectiva de Robbins o fluxo lateral 

(TORQUATO REGO, 2013). 

A comunicação organizacional terá espaço privilegiado em Robbins (2005) que a 

tratará por redes formais, redes de rumores e os meios eletrônicos. As barreiras para a 

comunicação eficaz também são listadas, quando menciona filtragem, percepção seletiva, 

sobrecarga de informação, emoções, linguagem e medo da comunicação. Para o teórico da 

administração, elas podem dificultar o processo ou mesmo distorcer a comunicação 

(ROBBINS, 2005).  

 A filtragem diz respeito à manipulação da informação pelo emissor com a finalidade 

de ser mais receptiva (KUNSCH, 2003; ROBBINS, 2005), por isso um grupo de políticos 

organizacionais habilidosos exercita sua influência, controlando os fluxos de informação e de 

conhecimento (MORGAN, 2006). Quanto mais níveis verticais numa organização maior será 

a possibilidade da filtragem, que ocorre quando há diferenças de status (ROBBINS, 2005).  

A percepção seletiva trata de o receptor perceber segundo suas necessidades e 

motivações e outras características pessoais. Os receptores também projetam seus interesses e 

expectativas quando decodificam a mensagem.  Para Robbins (2005, p.246), “normalmente, 

não vemos a realidade; interpretamos o que vemos e chamamos isso de realidade”. 

Desempenhamos um papel proativo inconscientemente na construção de nosso universo 

(MORGAN, 2006). Podemos, por aproximação, trazer a fala de Kunsch (2003), as pessoas 

podem facilitar ou dificultar a comunicação, depende da personalidade, dos valores e de como 

o indivíduo se comporta diante de certos contextos, é o que ela nomeia de barreira pessoal.  

A sobrecarga da informação deriva das múltiplas informações que temos de trabalhar 

face às inúmeras demandas para atender telefonemas, participar de reuniões, leituras 

profissionais, entre outras (ROBBINS, 2005). É uma espécie de saturação que acaba 

confundindo o público (KUNSCH, 2003). Nestas circunstâncias, há uma tendência em 

selecionar, ignorar ou esquecer uma informação, tornando a comunicação menos eficaz 

(ROBBINS, 2005).  

 Emoção é o estado do sujeito influenciando sua interpretação.  Estados emocionais 

extremados como euforia ou depressão podem impedir uma comunicação eficaz, pois, 

segundo Robbins (2005, p.246), “tendemos a deixar de lado nossa racionalidade e 

objetividade para dar lugar apenas às nossas emoções”, nos tornamos, muitas vezes, 

prisioneiros do nosso modo de pensar (MORGAN, 2006). 
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A linguagem refere-se ao fato de palavras possuírem significados distintos para 

pessoas diferentes. Torna-se complexa dentro de uma organização com indivíduos de origens 

diferentes; nos departamentos, os especialistas criam jargões próprios; a distância geográfica 

de funcionários delineia significados específicos e locais. “O emissor tende a julgar que as 

palavras e termos usados por ele na transmissão da mensagem têm o mesmo significado para 

o receptor” (ROBBINS, 2005, p.246), o que pode dificultar a comunicação.  

O medo da comunicação ou ansiedade pode tornar uma conversa com outro 

extremamente difícil, ou uma ansiedade simplesmente por falar ao telefone. Logo, as pessoas 

que padecem deste medo vão preferir memorandos, mesmo que um telefone fosse mais rápido 

e mais apropriado (ROBBINS, 2005). De fato, algumas vezes “as pessoas hesitam em falar 

livremente, com medo de falar demais. Elas dizem o que todos querem ouvir” 

(MORGAN,2006).  

Kunsch (2003) explica que as barreiras gerais são ruídos que prejudicam o sucesso da 

comunicação e que podem ser mecânicas ou fisiológicas, semânticas ou psicológicas, 

portanto, relaciona-se desde a equipamentos e ambientes, passando pelos códigos, às 

“atitudes, crenças, valores e cultura das pessoas” (KUNSCH, 2003, p.74). A mesma autora, 

todavia, destaca no âmbito das organizações: as pessoais; as administrativas burocráticas; o 

excesso e a sobrecarga de informações; as informações incompletas e parciais” (KUNSCH, 

2003, p.75). Ela ainda levanta a questão da linguagem intragrupal, pois as diferença de status 

“contribuem para aumentar a competição entre pessoas e departamentos em torno do poder e 

par o hiato de comunicação entre os vários níveis” (KUNSCH, 2003, p.75)47. Robbins (2005), 

por seu turno, além das barreiras traz outras questões pontuais, a comunicação entre os sexos, 

o silêncio e o politicamente correto na comunicação (ROBBINS, 2005).  

A comunicação politicamente correta impeliu uma mudança ao vocabulário. Como 

exemplo Robbins (2005) traz a substituição de aleijado, cego ou velho por deficiente físico, 

visual e idoso. A modificação procurou coibir estereótipos, intimidação e ofensa aos 

indivíduos. A desvantagem é que esta redução no vocabulário torna a comunicação mais 

difícil. Mais cálculos mentais são realizados para expressar situações antes pontuais. “[...] 

morte, lixo, cotas e mulheres [...] substituídas por termos como resultado negativo para o 

paciente, material de sobra pós-consumo, equidade educacional e pessoas do sexo feminino” 

(ROBBINS, 2005, p.249).  

                                                      
47 Isto se torna particularmente significativo nas organizações onde há grupos e subgrupos. 
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A despeito disto, Marcondes Filho (1993, p.98) afirma que esses mecanismos 

informacionais “não só reduzem drasticamente o universo vocabular disponível, como 

também tratam os temas de forma exclusivamente funcional”. 

Os fatores multiculturais também aumentam os problemas de comunicação 

(ROBBINS, 2005), a diversidade igualmente afeta as relações sociais (ZANELLI, 2000). 

Gestos aceitáveis em uma cultura expressam coisas diferentes em outras culturas. As barreiras 

podem ser semânticas, as palavras significando coisas diferentes em culturas diversas; podem 

ser causadas pela conotação por apresentarem implicações diversas; por diferentes 

entonações, uma formal quando demanda informal e vice-versa; diferenças de percepção, pois 

pessoas que falam idiomas diferentes também veem o mundo de forma diferente, os esquimós 

percebem diferentes nuances da neve que não são para nós perceptíveis (ROBBINS, 2005).  

Dentro da perspectiva cultural, nas de alto contexto como as orientais, o status de uma 

pessoa tem posição considerável na comunicação, demanda, portanto, mais confiança mútua 

entre os interlocutores, uma conversa casual pode ter um forte comprometimento entre as 

partes envolvidas nesta cultura, sua posição influencia na credibilidade. Nas culturas de baixo 

contexto, privilegia-se a palavra, isto é, o status e a linguagem corporal são secundários à 

palavra. Os acordos são realizados por escrito, ressaltando os aspectos legais. Os executivos 

devem ser precisos, explícitos para transmitirem o significado daquilo que desejam comunicar 

(ROBBINS, 2005).   

Outros pressupostos trabalham satisfação; gênero e o silêncio. Quando os 

trabalhadores estão satisfeitos, o nível de incerteza é menor, portanto, é desejável reduzir as 

ambiguidades e clarificar as atividades dos grupos (ROBBINS, 2005); segundo a 

pesquisadora americana Debora Tannen, os homens usam a comunicação para reafirmar 

status, e as mulheres a utilizam para estabelecer conexão, esta intimidade ressalta a 

proximidade, enquanto a independência sinaliza a distância  (ROBBINS, 2005); o silêncio 

também  comunica, pode expressar concordância, divergência, frustração ou raiva, é preciso 

observar pausas hesitações e tropeços (ROBBINS, 2005). 

 

As mulheres falam e ouvem a linguagem da conexão e da intimidade; os homens, a 

linguagem do status, do poder e da independência. Desta forma, para muitos 

homens, conversar é basicamente uma maneira de preservar a independência e 

manter o status em uma hierarquia social. Para muitas mulheres, a conversa é uma 

forma de negociar uma aproximação em que as pessoas buscam oferecer e receber 

confirmação de apoio (ROBBINS, 2005, p.247).  
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A comunicação, diante da complexidade exposta nas linhas anteriores, tem sido 

abordada por ser um processo central do funcionamento das organizações. “Ganhos e 

aproveitamentos de sinergias ou a existência de entropias ou bloqueadores do sistema 

organizacional tem muitas das suas causas em sistemas de comunicação eficientes e 

funcionais ou ineficientes e disfuncionais respectivamente” (RIBEIRO, 2008, p.5). Neste 

contexto, Robbins (2005) sinaliza a importância da comunicação interpessoal, e esclarece que 

as trocas de mensagens entre os grupos são realizadas por comunicação oral48, escrita49 e não 

verbal50, está pode emergir sozinha ou acompanhar uma mensagem verbal (RASCHOTTE, 

2002 apud ROBBINS, 2005).   

Na comunicação organizacional, Robbins (2005) direciona o olhar para as redes 

formais, para as redes de rumores e para os meios eletrônicos. Vale destacar, a rede informal, 

dificilmente evitada no ambiente organizacional, tem importância significativa, “uma 

pesquisa recente revelou que 75% dos trabalhadores sabem das notícias primeiro através da 

rede de rumores” (ROBBINS, 2005, p.238). A organização não tem controle sobre esta rede; 

é para a grande maioria dos trabalhadores mais confiável e fidedigna que os comunicados 

emanados pela alta cúpula; e é amplamente usada para servir a interesses pessoais. 

Diferentemente do que se pensa, a origem da rede de rumores não é o boato, ela emerge da 

busca sobre circunstâncias importantes, das condições que se manifestam ambíguas ou que 

despertam ansiedade (ROBBINS, 2005). Algumas organizações encorajam “uma atmosfera 

de comunicação livre e aberta” (MORGAN, 2006, p.152). 

Neste campo, a comunicação nas organizações foi e está sendo enriquecida com os 

avanços tecnológicos e comunicacionais, que envolvem correio eletrônico, redes de internet e 

                                                      
48 Na comunicação oral situam-se palestras, debates e a rede informal de rumores; a vantagem é a rapidez e o 

feedback; a desvantagem é a maior probabilidade de distorções, pois “cada pessoa interpreta a mensagem de sua 

própria maneira” (ROBBINS, 2005, p. 235).  

 
49 Comunicação escrita envolve memorandos, cartas, e-mails, jornais internos, informativos afixados em murais, 

tudo aquilo que adote a linguagem escrita ou simbólica. A vantagem é ser tangível, verificável, mais elaborada e 

clara.  A desvantagem é o tempo consumido e ausência de feedback imediato. Assim o envio de um e-mail não 

lhe garante que seja recebido ou mesmo compreendido, segundo Robbins (2005, p. 236). 

 
50 Trata-se de uma linguagem corporal, entonação, ênfase em alguma palavra, distanciamento físico entre o 

emissor e o receptor. A vantagem desta comunicação é servir de complementação as outras formas, um suporte 

observável em expressões. A desvantagem é o mal-estar que pode causar um erro de interpretação de algum 

gesto que seja incoerente com a mensagem pretendida. Para Robbins (2005, p. 236), “se você ler a ata de uma 

reunião, não sentirá impacto sobre o que foi dito da mesma forma que sentiria se participasse dela ou se a 

assistisse em vídeo. Porque? Faltam a entonação e a ênfase dada às palavras que foram ditas”. As expressões 

faciais também comportam inúmeros significados. Desta forma, o autor americano pontua a importância de o 

receptor atentar para os indícios não-verbais como suporte ao significado do que é transmitido por um emissor.  
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intranet e videoconferência ou outros dispositivos. Avançando nesta ideia, Morgan (2006) 

esclarece que as organizações são sistemas de informações, de decisões e de comunicação, 

possibilitando a metáfora do cérebro. Acresce-se que as mensagens instantâneas, que já fazem 

parte do mundo dos negócios, têm a vantagem de emissão e recepção imediata, além da 

certeza de recebimento - uma característica síncrona, dialógica apontada por Recuero (2009). 

Algumas empresas assimilam rapidamente estas novas leituras, todavia, a natureza formal das 

comunicações burocráticas (MAXIMIANO, 2000) operacionaliza uma resposta no âmbito 

público em ritmo mais lento.  

 
A tecnologia dos computadores está modificando as formas de comunicação dentro 

das organizações. Com as comunicações eletrônicas, não é mais necessário que você 

esteja à sua mesa ou diante de uma estação de trabalho para estar ‘disponível’. O 

telefone celular, o pager, e os palmtops permitem que você seja alcançado em 

qualquer lugar durante uma reunião [...]. A linha divisória entre o trabalho e a vida 

pessoal do funcionário não é mais muito clara [...] As fronteiras organizacionais 

tornam-se menos relevantes em conseqüência da comunicação eletrônica [...] 

permitem que os funcionários trabalhem em período integral em sua própria casa 

[...] e mantenham comunicação constante com pessoas de outras organizações. 

(ROBBINS,2005, p.241-242). 

 

Sobre esta virtualidade do mundo organizacional, estudiosos da administração 

destacam a necessidade de um banco de dados de fácil acesso aos colaboradores, pois “uma 

cultura organizacional que promova, valorize e recompense o compartilhamento de 

informações [...] oferece a motivação para que os funcionários compartilhem os 

conhecimentos” (ROBBINS, 2005, p.243), pode reduzir a incerteza (MORGAN, 2006) e 

assim produzir efeitos sobre o comportamento51.  

Desse modo, o processo comunicacional desempenha importante papel motivacional, 

mediando também a Qualidade de Vida no trabalho (QVT), o conflito, e mesmo a cultura, o 

que tem despertado interesse dos pesquisadores. Alguns estudiosos, como Robbins (2005), 

ressalta que o conhecimento sobre a motivação humana é requisito para a compreensão do 

comportamento humano, razão pela qual a motivação é um dos temas mais investigados no 

comportamento organizacional, ela “é o resultado da interação do indivíduo com a situação” 

(ROBBINS, 2005, p.132). É preciso abrir espaço para o diálogo e fomentar a comunicação. 

De um modo geral, podemos entender que o motivo impulsiona a pessoa a uma ação.  

                                                      
51 Na perspectiva interacionista, os processos de socialização, que são “geradores de um sistema de 

conhecimentos e crenças compartilhadas [...] tornam possível compreender a organização como uma articulação 

de significados e ações” (ZANELLI, 2000, p.2).  
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São diversas as teorias52 que têm tentado explicar a motivação. Entre as teorias mais 

antigas, são citadas a hierarquia das necessidades de Maslow, as teorias X e Y de McGregor e 

as teorias de dois fatores de Herzberg (teoria da higiene motivação), as quais têm seus 

créditos porque algumas organizações ainda as adotam para explicarem a motivação a seus 

colaboradores, elas também são fundamentos para as bases das modernas teorias - a teoria 

ERG, teoria das necessidades de McClelland, teoria da avaliação cognitiva, teoria da fixação 

de objetivos, teoria do reforço, teoria do planejamento do trabalho, teoria da equidade e teoria 

da expectativa (ROBBINS, 2000, 2005). A motivação é discutida para além dos benefícios 

financeiros, um programa de gestão participativa focaliza nas relações de comunicação entre 

chefe e colaboradores “a maneira mais eficaz de levar estes últimos a ‘dar o melhor de si’” 

(DUTERME, 2002, p.34).   

O movimento da Qualidade de Vida (QV), sobretudo da QVT, por seu turno, busca 

relacionar competência humana e processo produtivo intermediado pela tecnologia (DE 

ALBUQUERQUE E FRANÇA, 1998). Sugere, portanto, a importância das questões 

comportamentais e da satisfação dos indivíduos para o alcance dos resultados da organização. 

Por esta razão entendemos que não há como falar em motivação humana sem envolver a 

QVT, pois interfere na saúde do homem impactando a produtividade. De Albuquerque e 

França (1998) identificam a necessidade de se atentar para “o bem-estar, a saúde, o estilo de 

vida e o comprometimento de seus colaboradores” (1998, p.41). O bem-estar dos funcionários 

também é pontuado por Maximiano (2000). 

 

Qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve 

diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 

estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas 

de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho (DE 

ALBUQUERQUE E FRANÇA 1998, p.41). 

 

A literatura do campo administrativo ainda não é uníssona em relação à definição de 

satisfação no trabalho. Encontram-se conceitos relacionados ao estado emocional e aos 

sentimentos e aspectos econômicos. Robbins (2002, p.74), por exemplo, define a satisfação 

“como a atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que realiza”. Rego (2001), por 

outro lado, fala da satisfação relacionada ao sentimento de justiça e de respeito impostos ao 

                                                      
52 Uma leitura das diversas teorias pode nos conduzir a elucidação de que a motivação, entendida em seus 

impulsos, pode ser compreendida como um processo interno (foro íntimo), pessoal (particular de cada pessoa) e 

circunstancial (momentos distintos) que afeta a maneira de encarar o trabalho e a vida. Ora, característica tão 

singular não haveria de alcançar a todos os seres humanos da mesma maneira. No entanto, para um maior 

aprofundamento acerca das teorias pode-se consultar a obra de Stephen Robbins (2000), “Administração: 

mudanças e perspectivas”. 
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trabalhador.  Siqueira (2014) conjuga a satisfação e o envolvimento no e com o trabalho com 

o comprometimento afetivo, traduzido pelo bem-estar no trabalho. 

Siqueira (2014) esclarece que a satisfação no trabalho refere-se a um modelo mental 

(satisfação, envolvimento, comprometimento com trabalho) que articula três vínculos no 

contexto organizacional capazes de gerar um bem-estar positivo. O empregado se sente 

satisfeito com os seus relacionamentos no local de trabalho, com as retribuições 

organizacionais operacionalizadas pela empresa, e com as atividades que realiza. Assim, 

sentir-se bem no trabalho sinaliza índices elevados de satisfação, envolvimento e 

comprometimento afetivo. O empregado satisfeito aumenta a produtividade, reduz custos e o 

absenteísmo (ROBBINS, 2005). Este estado de satisfação pode ser alcançado quando há 

metas, desafios e feedback envolvidos (SIQUEIRA, 2014).   

O comportamento organizacional, contudo, envolve ainda inúmeras outras relações, 

como a ambivalência ou o tradicional conflito, relações de poder, indefinição ou confusão de 

papeis, assim como absenteísmo ou rotatividade identificados como variáveis dependentes. 

Morgan (2006), por exemplo, afirma que a vida diária na organização produz uma variedade 

de comportamentos políticos53.  

Compreender a política organizacional envolve a relação e a tensão em três dimensões 

de interesses - entre a tarefa (o trabalho realizado), a carreira (aspirações da carreira e valores 

pessoais), os interesses pessoais (estilo de vida). Estas tensões entre os diferentes tipos de 

interesses tornam a relação dos sujeitos com o trabalho naturalmente política e ao mesmo 

tempo produz uma variedade de comportamentos, haja vista que a orientação de diferentes 

pessoas variam de uma situação para outra (MORGAN, 2006).  

Morgan (2006) ainda traz a noção de poder, é a “capacidade de fazer outra pessoa 

fazer o que de outra forma não faria” (MORGAN, 2006, p.194). No nosso entendimento, 

podemos complementar, então, que o poder só existe porque alguém detém o controle de algo 

que interessa a outrem, o que acaba por estabelecer uma relação de dependência, de 

negociação. Pagès et al (1990), aguçando os olhares sobre O Poder das Organizações, 

afirmam que elas desenvolvem relações de poder de natureza econômica (salário e carreira), 

política (autonomia), ideológica (humanismo e sedução) e psicológica (prazer). As exigências 

impostas são compensadas pelos prazeres, assim os indivíduos aceitam as condições de 

trabalho, colaboram para a própria submissão, e o poder das organizações sempre prevalece 

                                                      
53 Nas fábricas ou nos ambientes de escritório, algumas pessoas manipulam mecanismos para dissimular suas 

atividades, “[...] os funcionários jogam com impressos e horários de uma maneira que faz parecer que estão mais 

ocupados e são mais produtivos do que realmente são” (MORGAN, 2006, p.192). 
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sobre eventuais conflitos (PÁGES et al, 1990), que surgem quando os interesses colidem 

(MORGAN, 2006).  

Robbins (2005), por seu turno, alude ao poder da informação, a manipulação – 

divulgação ou negação – especialmente quando se trata de um dado necessário ao bom 

desempenho do outro, é uma forma de exercer seu poder (ROBBINS, 2005). Dessa maneira, é 

possível afirmar que a comunicação está na base do poder. E que a mediação é um conjunto 

de operadores entre restrições e privilégios (CURVELLO, 2012). 

Conflitos e feudos fazem também fazem parte das Organizações. É certo afirmar que 

as pessoas se unem ou estabelecem alianças para exercerem alguma influência principalmente 

na escalada da carreira, nas decisões, no comportamento dos sujeitos. Não obstante, as 

interações entre os grupos podem estar permeadas de conflitos de interesses, assim “a 

formação de feudos nas organizações fomentam o desenvolvimento de mecanismos políticos” 

(ZANELLI, 2000, p.8), muitas vezes, contrários ao espírito coletivo. Por isso, o próprio poder 

do trabalhador transformado em ação é uma instância política (ROBBINS 2005). Logo, o 

comportamento político é aquele que, embora não demandado formalmente, influencia as 

vantagens e também as desvantagens existentes dentro da empresa.  Uma boa base de poder, 

no entanto, é requisito para o comportamento político (ROBBINS, 2005) e atravessa os 

processos organizacionais (ZANELLI, 2000). 

É oportuno lembrar que a organização muito politizada nem sempre é positivamente 

percebida pelos colaboradores. Robbins (2005) aponta evidências de que as práticas políticas 

estão relacionadas com a satisfação no trabalho, com aumento da ansiedade e do estresse, com 

a desmotivação dos sujeitos, aumento da rotatividade e, por fim, com a queda no desempenho. 

Quando, entretanto, se tem pleno domínio do conhecimento acerca das decisões, o sujeito 

compreende melhor porque as coisas são como são, neste caso, o desempenho tende a crescer 

(ROBBINS, 2005). Ainda, outros sujeitos respondem com comportamentos ou defensivos ou 

reativos, no sentido de evitar uma ação ou uma mudança. Logo, podemos afirmar que as 

pessoas respondem diferentemente às bases de poder, que não há uma fórmula mágica capaz 

de legitimar as práticas políticas, contudo elas devem ser norteadas por ações éticas, padrões 

de equidade e justiça, reduzindo os conflitos.    

Curvello (2012) entende os conflitos e as contradições como inerentes às 

organizações. A abordagem tradicional os percebe negativamente; a perspectiva das relações 

humanas não os vê como necessariamente negativos; o viés interacionista vê o conflito 

positivamente e necessário (ROBBINS, 2005), a ausência de um nível mínimo de conflito 

pode desencadear a apatia no grupo, quanto elevado pode comprometer a eficácia 
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organizacional, reduzir a satisfação dos sujeitos, aumentar a rotatividade e absenteísmo, 

reduzindo a produtividade (ROBBINS, 2005).  Reconhecer o conflito e o jogo de poder pode, 

portanto, tanto ser positivo quanto negativo, deve-se mantê-lo em um nível de equilíbrio e 

encontrar meios de transformá-los em energia positiva (MORGAN, 2006), uma vez que ele 

oportuniza o desenvolvimento de ideias criativas (DIMAS; LOURENÇO; MIGUEZ, 2005 

apud GUIMARÃES; MARTINS, 2008).  

Ainda sobre os conflitos, são funcionais quando dão sustentação aos grupos e 

disfuncionais quando prejudicam o desempenho grupal. O que deve ser analisado, contudo, 

são os três54 tipos de conflitos – de tarefa, de relacionamento e de processo. O primeiro tipo 

refere-se aos conteúdos e aos objetivos do trabalho (SIMONS E PETERSON, 2000 apud 

GUIMARÃES; MARTINS, 2008), (ROBBINS, 2005), melhorando a qualidade das decisões 

(SIQUEIRA, 2014).  O segundo envolve as relações interpessoais, incompatibilidade 

interpessoal (AMANSON, 1996 apud MARTINS, 2008), (ROBBINS, 2005).   O último diz 

respeito à maneira de realizar o trabalho.  

O conflito intragrupal e os resultados da equipe podem ser moderados pela 

comunicação, quando da interação e do trabalho do grupo (SIQUEIRA, 2014). Neste ponto, 

Curvello (2012) é porta voz de Etzioni (1980) e de Fleury (1984), quando sai em defesa da 

pesquisa da comunicação praticada na empresa, porque eles acreditam que a comunicação 

seja um elemento essencial no processo de criação, transmissão e cristalização do universo 

simbólico. Nas palavras de Curvello (2012), a comunicação interna (tema que retomaremos 

de modo mais aprofundado) refere-se ao conjunto de ações destinadas a informar, mobilizar, 

disciplinar, educar e manter a coesão e, por este motivo, auxilia na difusão da cultura 

organizacional, simultaneamente sugere a complexidade do homem no trabalho.   

Reforça-se assim a importância da relação comunicação-comportamento para a 

performance do indivíduo e da organização, bem como para a criação de um universo 

simbólico. Maximiano (2004) vê a estrutura como um plano permanente definidor de 

responsabilidades, autoridade e comunicação; uma perspectiva produtivista entende que, 

segundo Robbins (2005), “mais especificamente, o estudo do comportamento organizacional 

enfoca como melhorar a produtividade, reduzir o absenteísmo e a rotatividade e aumentar a 

cidadania organizacional e a satisfação no trabalho” (ROBBINS, 2005, p.25).  De qualquer 

                                                      
54 A despeito disto, Siqueira (2014) observa que por mais de quatro décadas foram categorizados dois tipos de 

conflitos: de tarefa e de relacionamento, embora muitos autores adotem os três tipos.  Siqueira, no entanto, 

trabalha a partir dos dois tipos.  
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modo, ainda que o estudo do comportamento organizacional55 leve em conta as idiossincrasias 

dos diferentes indivíduos, percebemos que ele oferece sugestões aos gestores para melhor 

lidarem com as incertezas e mudanças constantes do mundo moderno, para estimularem a 

inovação, para proverem um ambiente de trabalho adequado e para fomentar a comunicação.   

 Neste sentido, a comunicação emerge como um processo de interação, segundo a 

perspectiva de Palo Alto assumida neste trabalho, ela é o trilho das representações.  Na 

abordagem de Robbins (2000, 2005), ela é processo de troca de informações, é o elo entre o 

comportamento do indivíduo e do grupo, refletindo em seus posicionamentos; a comunicação 

“é constituída pelo conjunto dos comportamentos em interacção de todos os actores da 

organização” (DUTERME, 2002, p.49).  

Seria possível afirmarmos, com razoável nível de certeza, que o processo de formação 

da representação social do servidor público e o comportamento organizacional sobretudo as 

posturas de cidadania organizacional, como estão imbricados com o processo de comunicação 

organizacional, podem suscitar novas ideias para a discussão da comunicação no interior da 

esfera pública.  

Para servir a esse propósito – identificar o papel da comunicação no comportamento 

organizacional sobretudo no nível micro – foi realizado um levantamento sobre a produção 

nacional inerente a este tema. Sempre levando em conta que os questionamentos tomam 

feições bem particulares no âmbito do serviço público, e mais precisamente dentro da 

Instituição Pública de Ensino Superior, que foi objeto desta pesquisa.   

                                                      
55 Estudos são realizados no âmbito das características individuais (motivação, stress, satisfação no trabalho), das 

características grupais (poder, conflito e comunicação, que será abordada no final deste capítulo) e das 

características organizacionais (cultura e clima organizacional, gestão de recursos humanos) (ROBBINS, 2005).  
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CAPÍTULO III – APORTES TEÓRICOS  

  

 

A comunicação implica seres humanos, implica técnica, especialização, interações e 

relações, o que acarreta a convergência de diversas ciências como a psicologia, antropologia, 

sociologia, administração e a própria comunicação enquanto ciência sobre este objeto56. 

A comunicação é tornar comum, é partilha, é troca de opiniões, é interação, é ação. É 

pela comunicação que o sujeito operacionaliza e transforma o mundo a seu redor. “[...] A 

comunicação é [...] uma troca, um processo de partilha [...] de conhecimento partilhado ou de 

aproximação entre as pessoas” (DUTERME, 2002, p. 18). Ela tanto representa o processo de 

organizar quanto o próprio resultado deste processo. É na e pela comunicação que as pessoas 

se relacionam, propiciando a vida em sociedade. Acresce-se que a preocupação com a 

comunicação não é algo novo, os gregos, de certa forma, dedicavam uma ênfase à retórica.  

 

 

3.1 UMA VIAGEM PELA COMUNICAÇÃO COM CONEXÃO EM PALO ALTO 

 

 

O processo comunicacional efetivo ocorre quando o receptor interpreta a mensagem e, 

uma vez decodificando, retorna ao emissor, caracterizando um processo de retroalimentação, 

retroação (feedback). Para Bordenave (1992), os elementos constituintes da comunicação 

abarcam realidade, interlocutores, mensagem, signos e meios. A realidade é a circunstãncia, o 

ambiente onde ocorre, a mensagem é objeto de desejo do compartilhamento; signos são as 

formas que representam as ideias.  

 

A comunicação não existe por si mesma, como algo separado da vida em sociedade. 

Sociedade e comunicação são uma coisa só. Não poderia existir comunicação sem 

sociedade, nem sociedade sem comunicação. A comunicação não pode ser melhor 

que sua sociedade nem esta melhor que sua comunicação (BORDENAVE, 1985, p. 

16-17). 

 

                                                      
56 E é pela representação social que os sujeitos atribuem significado aos objetos, dando sentido ao mundo, é na 

interação que se efetiva a comunicação, que o sujeito opera sobre o mundo. Tudo se processa dentro de um 

espaço no curso da história. Isto significa dizer que a comunicação opera sobre o mundo, e o significado do 

mundo é elaborado pela representação social.  
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Parece-nos que Bordenave (1985) está sinalizando para uma junção comunicação-

sociedade. E, com efeito, seria inviável nos tempos modernos entendermos a formação e 

desenvolvimento das estruturas sociais sem a comunicação. Igualmente difícil pensar na 

comunicação sem os atores sociais para compartilhar, para interagir. Afinal, o indivíduo mais 

que comunica, ele toma parte na comunicação (DUTERME, 2002). Neste sentido, podemos 

entender como a retroinformação e retroação referem-se respectivamente a lógica circular. 

“Dado que qualquer unidade comunicacional constitui, ao mesmo tempo, um estímulo e uma 

resposta (uma acção e uma retroacção, um efeito e uma causa)” (DUTERME, 2002, p. 52), é 

possível dizer que a comunicação transmite informação e impõe um comportamento, 

reforçando a característica da circularidade (MARCHIORI, 2006). 

Nestes termos, a comunicação é a base dos relacionamentos dos indivíduos. Ela 

estrutura e dinamiza a vida social (TEMER; NERY, 2009), trata-se de uma “pragmática da 

comunicação humana estimulante em todos os campos da atividade humana” (DUTERME, 

2002, p.11).  Logo, estamos permanentemente em comunicação (TEMER; NERY, 2009), 

pois, esta ocorre não apenas através dos discursos emanados, mas das sensações e 

sentimentos. É inimaginável negar que algo não foi comunicado simplesmente por não ter  

sido reverberado57, pois as atitutes, os comportamentos, os olhares sedutores ou o gingado dos 

corpos também comunicam.  

Estas linhas traçam a dificuldade  de um conceito uno da comunicação sobretudo pela 

construção e efeito dinâmico desse processo que corre ao sabor dos ventos, dos sons dos 

atabaques e desejo dos homens. Um prescrutar sobre o campo, contudo, ilustra alguns 

paradigmas58 que fizeram e fazem parte de um exercício teórico  de cientistas políticos, 

sociológos, pscicológos entre outros estudiosos de diferentes ciências, caracterizando a 

natureza interdisciplinar do fênomeno comunicacional e as caracteristícas assumidas no 

percurso histórico.  

Da Bullet Theory, cuja filosofia partia da ideia de que “cada elemento do público é 

pessoal e diretamente atingido pela mensagem” (TEMER; NERY, 2009, p.44), passando pela 

abordagem Critico Radical muitos foram os caminhos percorridos. A Escola de Frankfurt 

priorizou suas leituras na transformação da cultura em mercadoria e na difusão da ideologia 

pelos meios de reprodução técnica. Reverberou o conceito de alienação, o trabalhador perdeu 

                                                      
57 No próximo capítulo, veremos que a Teoria das Representações Sociais avança nesta perspectiva, Abric 

(2003) reconhece a existência da zona muda, pois necessariamente o sujeito não verbaliza tudo até mesmo por 

pressões sociais.  

 
58  Temer e Nery esclarecem que na perspectiva de Adam Smith paradigma é um conjunto compartilhado de 

suposições que pode ajudar a explicar o mundo e predizer o comportamento (TEMER; NERY, 2009). 
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o controle sobre o seu trabalho e sua capacidade crítica (TEMER; NERY, 2009). Enquanto o 

paradigma funcionalista pragmático de viés norte-americano concentrou-se em pesquisas 

administrativas e empíricas, buscou compreender a sociedade a partir das trocas geradas pela 

interação entre os atores e os grupos sociais. Estabeleceu-se assim uma relação entre a 

estrutura social e corpo humano a fim de alcançar uma compreensão dentro do contexto em 

que se insere os sujeitos (TEMER; NERY, 2009).  

Este paradigma funcionalista pragmático abrange diversas escolas e tendências como a 

Escola de Chicago, a Escola Americana Positivista, as Teorias das Influências Seletivas, a 

Hipótese de Usos e Gratificações, a Escola de Palo Alto e a Teoria da Agenda ou Hipótese da 

Agenda Setting. Além da diversidade de ideias, este olhar pragmático envolve conceitos como 

sociedade de massas, função, efeito, resultado, líder de opinião, newsmaking, aprendizagem, 

organização, interacionismo simbólico, modelo circular e interação (TEMER; NERY, 

2009).59   

 O interacionismo simbólico da Escola de Chicago, por exemplo, nos permite entender 

a sociedade por meio da interação entre os atores, interação que se efetiva nos processos 

comunicacionais que, por sua vez, estão relacionados ao contexto social (TEMER; NERY, 

2009). Para essa escola, “a vida social é o resultado da capacidade humana de se comunicar, e 

a partir dessa comunicação ter condições de interpretar o contexto social” (TEMER; NERY, 

2009, p.39). Assim confere uma natureza simbólica à vida social. Esta perspectiva nos sugere 

que o ser humano age sobre o mundo consoante ao significado que está disponível, isto é, de 

acordo com as normas vigentes do ambiente social; os significados são construídos, alterados 

ou reforçados por meio das interações; os significados são manipulados segundo os processos 

interpretativos, gerando novos significados (TEMER; NERY, 2009).  

A Escola Americana Positivista, por seu turno, está centrada nos efeitos dos meios de 

comunicação.  Sob os auspícios de várias tendências, desencadearam-se diversas teorias. 

Temer e Nery (2009) a situam em três momentos. Mass Comuunication Research acredita que 

os veículos de comunicação possam controlar as massas, como a Teoria da Bala Mágica, por 

exemplo; a Corrente Funcionalista como uma expressão das questões sociais, isto é, funções 

sociais da comunicação, os relacionamentos sociais “organizando e dando forma ao 

funcionamento da vida em sociedade” (TEMER; NERY, 2009, p.62); os Estudos dos Efeitos 

a Longo Prazo com a preocupação central na prática de profissionais jornalistas traz à cena os 

                                                      
59 Por ser um modelo circular e destacar a natureza interativa e relacional da comunicação, tal perspectiva foi 

privilegiada neste trabalho, acreditamos que são fundamentais no processo de comunicação, contribuem para a 

compreensão da relação entre comunicação e seu público no que tange à organização.  
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conceitos de gatekeepers (controlador do fluxo de informação, formador de opinião) e de 

newsmaking (cultura profissional do comunicador, organização do trabalho e dos processos de 

produção) (TEMER; NERY, 2009, p.62). 

Quanto à Hipótese dos usos e gratificação e a Teoria das Influências Seletivas, a 

primeira dispõe que o modelo de conduta é fruto de uma gratificação, o sujeito é receptor 

ativo que interpreta suas necessidades e busca a satisfação (TEMER; NERY, 2009). A 

Influência Seletiva volta-se para a atuação dos meios de comunicação sobre as pessoas e 

como elas são atingidas (SILVA, 2011). Este estudo formula três teorias: teoria das 

diferenças individuais, que parte da concepção das diferenças cognitivas dos sujeitos para a 

busca da compreensão de como estas se distribuem nas pessoas (TEMER; NERY, 2009, 

p.62); teoria da diferenciação social, cuja tese entende a diferença entre as sociedades, mas 

há categorias sociais comuns como religião, classe social, profissão, etc (SILVA, 2011); 

teoria dos relacionamentos sociais ou da aprendizagem parte da relação entre indivíduos e 

grupo social para fundamentar a importância entre estes vínculos sociais, e a “comunicação é 

a maneira pela qual os relacionamentos podem ser criados e mantidos pelos indivíduos 

enquanto atores sociais em seu ambiente”  (SILVA, 2011, p.18). 

Teoria da Agenda ou agenda-setting60 postula que a imprensa (por extensão a mídia) 

não pode dizer às pessoas o que elas devem pensar. Podem, no entanto, dizer que temas 

devem pensar (NERY; TEMER, 2009; SILVA, 2011). Isto significa dizer que a mídia 

determina a pauta de discussões, e o receptor é propenso a aceitar a representação veiculada 

pela mídia, especialmente quando não se tem outra fonte de informação (TEMER; NERY, 

2009). A discussão pode ser trazida para as relações no interior das organizações, o que a 

gestão entenderá ser pertinente assumir a pauta de suas comunicações61.   

A Escola de Palo Alto62 ou Colégio Invisível defende que as relações humanas são 

presididas pela gramática do comportamento (TEMER; NERY, 2009; SILVA, 2011).  

                                                      
60 Evidencia “a agenda interpessoal, ou os temas que os indivíduos discutem com os outros e a percepção que 

têm da opinião pública” (TEMER; NERY, 2009, p.73), o que faz dela também uma teoria importante para as 

organizações, sobretudo pela existência dos relacionamentos informais.  

 
61 Cabe um adendo. Se o jornal impresso difunde um conceito ou uma informação de acordo com a classe 

dominante, não é de se estranhar que o jornal interno da organização traga a perspectiva organizacional sob o 

ponto de vista dos gestores, dificilmente pautará algo em desacordo com a ideologia da classe empresarial.  

 
62 Escola de Palo iniciou nos anos de 1940, congregava pesquisadores americanos de vários campos, sociologia, 

linguística, antropologia e matemática (TEMER; NERY, 2009), era uma promessa de estudar a comunicação nas 

suas relações sociais, na interdependência de construção de identidades, culturas e trocas de informações 

(DUTERME, 2002). Viés pensado na proposta do objeto desta pesquisa, a comunicação na UFG, segundo a 

percepção dos servidores.  
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Contrária à teoria matemática de Shannon Weaver expressa de modo linear, Palo Alto supera 

a teoria da informação, privilegiando o modelo circular e assim equipara emissor e receptor 

(SILVA, 2011).  A principal tese reside na ideia de que é impossível não se comunicar 

(BORDENAVE, 1985), pois a “comunicação é vista como um processo permanente que 

integra vários tipos de comportamentos verbais e não verbais que compõem um conjunto 

integrado” (TEMER; NERY, 2009, p.61), sendo o conjunto humano a chave para a 

compreensão (DUTERME, 2002). São premissas desta escola:   

 
a essência da comunicação reside em processos relacionais e interacionais, o que 

implica dizer que a comunicação acontece na relação com o outro, e por meio da 

interação entre ambos; • Todo comportamento humano tem valor comunicativo, ou 

seja, tanto a comunicação verbal quanto a não-verbal gera uma possibilidade 

comunicativa; • As perturbações psíquicas remetem a perturbações da comunicação 

do indivíduo com o seu meio, logo o comportamento humano é influenciado e pode 

ser uma indicação do meio social em que está inserido (SILVA, 2011, p.19-20). 

 

A perspectiva de Palo Alto se debruça sobre as interações, os comportamentos, as 

respostas, o encademento, reforçando a ideia de feedback 63 “uma visão circular e regulada 

dos fenómenos” (DUTERME, 2002, p.42). Isto também sugere a necessidade de atentar para 

a perspectiva sistêmica64, em que o todo se afeta. Para Bateson (1984) apud Duterme (2002, 

p.43), a troca e o tratamento das informações são percebidos através de um sistema global, o 

espiríto resultante “emerge das interacções entre os elementos de um sistema” (DUTERME, 

2002, p.43), “as informações tratadas são reinjectadas e provocam, por sua vez, novos 

‘efeitos’, etc (DUTERME, 2002, p.44). As regras podem equilibrar o sistema porque podem 

ser regorganizadas. Desse modo, podemos dizer que um comportamento social tem códigos65 

próprios e que podem variar de cultura para cultura66. 

Na lição de Duterme (2002), é possível compreender a essência do ser humano como 

produto das interações: são relações entre percepções, informações e contexto. “A informação 

                                                      
63 Para Maximiano (2000), as adaptações entre organismos e suas relações com outros sistemas é possível 

através do feedback, pois ele é “o mecanismo que fornece a informação sobre o desempenho do sistema e do 

objetivo é o feedback – a informação que volta ao sistema” (MAXIMIANO, 2000, p. 70). 

 
64 Outra defesa do sistema parte de Maximiano (2000), “a realidade é feita de sistemas [...] não é feita de 

elementos isolados [...] é preciso analisar não apenas elementos isolados, mas suas inter-relações, por meio de 

enfoques interdisciplinares” (MAXIMIANO, 2000, p.69). 

 
65 Para Borelli (2005), Goffman centrou seu estudo nas regras que norteiam a vida cotidiana, partindo de 

observações triviais. As interações são reguladas pelas “reações sociais. Ou seja, o comportamento é regido por 

códigos e regras que são determinantes nas interações entre os indivíduos” (BORELLI, 2005, p.77). O indivíduo 

estrategicamente seleciona as melhores versões de si próprio para apresentar-se perante o outro, a fim de 

impactar positivamente no contexto da interação. 

66 Observamos, neste processo, a aderência desta abordagem com a Teoria das Representações Sociais 
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definida como ‘uma diferença que faz uma diferença” (DUTERME, 2002, p.43), um traço 

distintivo do contexto, mas “[...] sabemos que os organismos não apreendem necessariamente 

as mesmas diferenças, nem as apreendem da mesma maneira” (DUTERME, 2002, p.44), 

reforçando a subjetividade do fenônemo humano e a importância do contexto. 

Para Winkin (1978, p.77), segundo Borelli (2005, p.78), “[...] cada contexto de 

interação, em culturas distintas, apresenta significados que são socialmente aceitos”. Para o 

antropólogo Edward Hall, uma análise contextual, a partir da perspectiva sistêmica, procura 

descrever o processo global de interação, por meio da observação do conjunto fala, postura, 

movimento e o espaço da interação, pretendendo conceber a cultura como algo decifrável. 

Complementa o antropólogo, que cada cultura organiza seu espaço segundo suas 

características próprias (BORELLI, 2005). Borelli (2005) continua e afirma que na 

perspectiva de Bateson, a maneira de se apresentar afeta o modo de compreender e construir 

as “idéias que nós fazemos das coisas” (Borelli, 2005, p.78). 

É neste cenário que os adeptos do Colégio Invisível ainda distinguem dois tipos de 

interação: as simétricas, que são baseadas na relação de equivalência; e complementares, 

baseadas na relação de diferença (DUTERME, 2002). Certamente nas organizações onde há 

predominância de relações hierárquicas, haverá igualmente predomínio das relações 

complementares. De acordo com Duterme (2002) e Borelli (2005), a simetria comporta as 

ações no mesmo fluxo, relações baseadas na igualdade; enquanto as complementares 

acontecem em vários níveis67.  

A partir destas leituras, é possível afirmarmos que a função da comunicação (se é que 

podemos assim chamar) transcende a dimensão mecânica, alcançando as relações associadas à 

troca de informações e de conhecimento, à organização das ações, à construção de sentidos, à 

cultura e às relações interpessoais. Neste sentido, Temer e Nery (2009) esclarecem que a 

perspectiva de comunicação de Palo Alto marca a relação entre os indivíduos e os grupos a 

partir das trocas sociais (TEMER; NERY, 2009).  Neste viés relacional, a comunicação é um 

processo de construção conjunta entre os atores sociais (SCROFERNEKER, 2012), 

assumindo um paradigma de interação dialógica (MARCHIORI, 2009), deixa ser mera 

transmissão de significados para ser uma construção e negociação do significado. É, neste 

                                                      
67 Nas relações simétricas, os grupos compartilham anseios, aspirações e modelos comuns, de modo que suas 

posições contraditórias acabarão por buscar respaldo na simetria das relações.. Podemos, neste ponto, identificar 

uma aderência desta abordagem com a Teoria das Representações Sociais. Nas relações complementares, 

encontra-se a expressão máxima da divergência das aspirações, de modo que a aceitação de uma subordina outra. 

Duterme (2002) esclare que a complementariedade é sobretudo negociação, uma posição é lançada e é aceita. 

“São os parceiros que criam a complementaridade, à medida das suas interacções”(DUTERME, 2002, p. 59). 
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cenário, que se torna importante estudar a comunicação no contexto das organizações, onde se 

estabelecem relações de interdependência, poder e fluxos de informação que tocam as 

questões indenitárias e grupais. 

 

 

3.2 COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO 

INTERNA 

 

 

Assim como a comunicação, os estudos da comunicação organizacional também 

apresentaram vertentes distintas, até porque, segundo sugere Curvello (2009) a maneira de ser 

de uma organização pode ser (re) interpretada segundo as formas de comunicação. Eis que se 

assume a ideia de organização como comunicação e de comunicação como organização, pois 

pressupõe-se um sistema vivo conectado por relações e fluxos de informações entre os 

diversos atores sociais. Para Curvello (2009), 

 

[...] admite-se que uma organização é uma rede dinâmica de conversações em 

conversações com seu ambiente. Sua criação, seus limites e sua estrutura são 

conversacionais e só existe porque uma rede de comunicações e expressões viabiliza 

a construção de sua identidade. A forma como conversam condicionam as 

possibilidades de desempenho, o nível de efetividade, sua viabilidade, seu êxito ou 

fracasso (CURVELLO, 2009, p.204). 

 

A comunicação outrora repassada por alguns estudiosos era permeada por uma visão 

linear reduzida ao cumprimento das tarefas e metas das instituições68. Marchiori (2009, p.6) 

justifica que “a comunicação instrumentalizada cede espaço para a construção de significados 

nas organizações”, a noção do aprendizado a partir dos relacionamentos prepondera sobre o 

individualismo69. Com a superação desta visão mecanicista e técnica irrompe uma visão 

complexa e moderna, em que as interações dos sujeitos passam a assumir relevância. Os 

indivíduos não são receptores passivos, eles agem sobre as informações em determinados 

contextos, configuram um caráter ativo e criativo (TOMPSON, 1998). Além disto, “a 

comunicação é essencialmente diálogo, participação e compreensão” (CURVELLO 2009, 

                                                      
68 O legado Taylorista da “Comunicação Zero” e os Tempos Modernos de Chaplin, concentrando na linguagem 

as funções de preparar e controlar o trabalho dos operários (DAVEL; VERGARA, 2010) é um bom exemplo.  

 
69 Na verdade, para Marchiori (2009), mais do que um processo de comunicação linear, em que a essência pode 

estar na mensagem;  mais do que um modelo funcionalista voltado para o alcance dos objetivos, o modelo 

interativo enfatiza o processo circular, acentuando a noção de construçao de significado compartilhado, receptor 

e emissor comunicam simultaneamente.  
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p.207), importante para a construção de sentidos (CURVELLO, 2005), o que parece sugerir 

considerar a comunicação e a subjetividade na organização (DAVEL; VERGARA, 2010).  

Neste cenário, “qualquer organização que bem se comunica depende inicialmente da 

comunicação que estabelece com seus funcionários. Faltou o diálogo em ambiente interno, o 

fato se refletirá em âmbito externo” (MARCHIORI,2009, p.10). Curvello (2009) traz o lugar 

de fala de diversos estudiosos (SHALL, 1983, LUHAMANN, 2007, RODRIGUEZ, 2002 e 

2007, RESTREPO, 1995) para afirmar que  

 
A comunicação, portanto, tem um papel fundamental na construção do sentido na 

sociedade e nos ambientes organizacionais, pois é pelos processos comunicacionais 

que as organizações, como sistemas sociais, realizam sua autoconstrução. É pela 

comunicação que podemos conhecer a cultura e a identidade de uma organização 

(CURVELLO, 2009, p.205).  

 

De fato, é inegável a necessidade premente dos homens e das instituições em se 

comunicar, também inegável a construção de sentidos daí decorrentes. Os indivíduos 

precisam de se comunicar uns com outros, igualmente as organizações precisam de se 

comunicar umas com as outras e com seus públicos, por isso a comunicação no contexto das 

organizações ganha importância. Na lição de Kunsch (2003), a comunicação organizacional é 

um “fenômeno inerente aos agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela 

se ligam [...]” (KUNSCH, 2003, p.149).  

Torquato Rego (1987, p.50) afirma que a comunicação empresarial “constitui uma 

atividade reguladora, compreendendo tudo aquilo que a empresa recebe ou emite com o 

objetivo de padronizar comportamentos: regulamentos, normas, portarias, avisos etc”. 

Acrescenta ao esforço comunicacional, que a “comunicação organizacional70 objetiva 

provocar atitudes voluntárias por parte dos públicos para os quais a empresa se dirige” 

(TORQUATO REGO, 1987, p.50). Em certa medida a comunicação organizacional seria uma 

evolução do termo comunicação empresarial71.  

 Por ser comunicação organizacional o termo que mais se aproxima deste projeto, será 

por ora considerado, ainda que muitos autores não façam distinção. Kunsch (2003, p.50), 

                                                      
70 Conceito próximo a importância das Relações Públicas: "esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo, da 

alta administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização pública e privada e 

seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada direta ou indiretamente” 

(TORQUATO, 1986, p.252).   
 
71 É válido lembrar que a noção de comunicação organizacional é uma evolução do termo comunicação 

empresarial. Numa visão simplista, manipulação e divulgação de notícias pertencem a comunicação empresarial, 

assim como a capacidade de concorrer no mercado e sobreviver. Na perspectiva da comunicação organizacional, 

ocorre uma ampliação do termo, pois incide sobre aspectos de natureza interna e externa da organização.   
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todavia, afirma que “abarca todo espectro de atividades organizacionais, apresenta maior 

amplitude, aplicando-se a qualquer tipo de organização - pública, privada [...] não se 

restringindo ao âmbito do que se denomina empresa”. Ainda, neste plano conceitual, Torquato 

Rego (1986) esclarece que  

 
É a comunicação que proporciona a reunião das partes distintas da empresa [...] Ela 

define-se como um processo dinâmico que compreende a existência, o crescimento, 

a mudança e o comportamento de toda a organização e é determinada pela 

necessidade, utilidade e conveniência, tanto da parte da empresa como da parte dos 

que nela estão integrados, direta ou indiretamente (TORQUATO REGO, 1986, 

p.48). 

 

Corroborando com este olhar, a voz de Kunsch (2003) ressoa sobre uma perspectiva 

estratégica da comunicação organizacional, transcende a dinâmica dos fluxos de informação, 

uma vez que configura-se como elemento responsável pela articulação das relações 

organizacionais em âmbito interno, mercadológico e institucional. A comunicação 

organizacional “analisa o sistema, o funcionamento, e o processo de comunicação entre a 

organização e seus diversos públicos” (KUNSCH, 2003, p.149), preocupada em conquistar a 

boa vontade dos públicos prioritários e de interesse para com as políticas da organização”72 

(BRAGA; TUZZO, 2013, p.256).    

Resulta daí a necessidade de acompanhar as novas tendências postas nos ambientes 

sociais, a lógica da comunicação organizacional é pensada de forma integrada, 

compreendendo a institucional, mercadológica, interna e administrativa. Kunsch (2003), neste 

ponto, levanta a bandeira desta comunicação integrada como “filosofia que direciona a 

convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica” (KUNSCH, 2003, p.150). 

Dessa maneira, ela faz a junção destas quatro áreas “que formam o mix, o composto da 

comunicação organizacional” (KUNSCH, 2003, p.150).  

Torquato Rego (2011), por seu turno, declara que a comunicação organizacional é a 

“possibilidade sistêmica, integrada, que reúne as quatro grandes modalidades” (TORQUATO 

REGO, 2013, p.37), que são as comunicações cultural, administrativa, social e os sistemas de 

informação.  

Em que pese apresentarem denominações distintas, o que é perseguido por Kunsch 

(2003) e por Torquato Rego (2013) é uma forma de comunicação que possibilite às empresas 

se relacionarem com seu universo de públicos e com a sociedade, permitindo assim “às 

organizações estabelecer relações confiantes com seus públicos” (KUNSCH, 2003, p.152), e 

                                                      
72 Preocupação que se torna mais significativa diante do avanço da tecnologia, inserindo o sujeito cada vez mais 

no processo comunicativo,   
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de modo harmônico como “uma orquestra [...] em completa afinação” (TORQUATO REGO, 

2013, p.36). 

Seguindo as denominações de Torquato Rego (2013), a comunicação cultural 

compreende o clima interno com toda a complexidade dos costumes, ideias e valores dos 

grupos. A comunicação administrativa envolve o conjunto de memorandos, papeis de 

trabalho, comunicados e outros. Cabe aqui a ressalva de o excesso destas comunicações 

dificultar o seu consumo eficaz pelos colaboradores73. A comunicação social envolve as áreas 

de jornalismo, relações públicas, publicidade, editoração e marketing. Por fim, a quarta forma 

de comunicação é o sistema de informação, responsável por reunir e armazenar as 

informações em bancos de dados (TORQUATO REGO, 2013), portanto, é possível dizer que,  

 
a comunicação é usada de diversas formas. Desenvolve-se, de um lado, um conjunto 

de comunicações técnicas, instrumentais, burocráticas e normativas. E, em paralelo, 

ocorrem situações de comunicação expressiva, centrada nas capacidades, 

habilidades, comportamento e posturas das fontes [...] nos fluxos da informalidade, 

as organizações dão vazão a climas alegres, cordiais e humanizados (TORQUATO 

REGO, 2013, p.7). 

 

Infere-se, a partir desta afirmação de Torquato Rego (2013), que a comunicação 

organizacional se reveste de um processo dinâmico, como também destaca Kunsch (2003). 

Torquato Rego (2011) ressalta que o lócus da comunicação dentro da organização passou 

modernamente a ocupar o mesmo espaço que os poderes remuneratório, normativo e 

coercitivo. 

 
[...] se o poder é a capacidade de uma pessoa para influenciar outra, para que uma 

aceite as razões da primeira, isso se dá, inicialmente, por força da argumentação. A 

relação de poder se estabelece em decorrência do ato comunicativo. O poder da 

comunicação se apresenta ainda no carisma, esse brilho extraordinário que os líderes 

exprimem, e que se faz presente na eficiência do discurso, na maneira de falar, na 

gesticulação e na apresentação pessoal (TORQUATO REGO, 2013, p.6). 

  

Duterme (2000) amplia este olhar, segundo ele a Escola de Palo Alto não se limita a 

descrever tais relações, mas sim a estudar as interações. Por esta razão não se deve ignorar as 

idiossincrasias dos sujeitos ou que “[...] os indivíduos também se encontram impregnados pela 

sua cultura especial, específica: categorias sociais, lugares de vida, tipos de trabalho, etc” 

                                                      
73 Somados ao excesso de informações é possível citar, entre outros, a indefinição clara de responsabilidades; 

ausência de tempestividade; inadequação de canais, que, por sua vez, podem apresentar limites. Os papeis de 

trabalho são muito normativos e pouco atraentes; os murais são pouco atraentes e inatuais; as reuniões são 

enfadonhas, pouco motivadoras, faltando-lhes clareza e objetivos; as conversas individualizadas com os 

trabalhadores passam falta de credibilidade, o poder normativo e coercitivo supera o poder expressivo; as redes 

de intranet oferecem um conteúdo muito fechado (TORQUATO REGO, 2013) 
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(DUTERME, 2002, p.95). Afinal as organizações estão lidando com pessoas não com 

engrenagens (MORGAN, 2006).  

Pari e passu, se se considerar as organizações como sistemas abertos, o ambiente tanto 

influirá quanto receberá influências das organizações, quando se nota também a “[...] pressão 

dos elementos exteriores à organização” (DUTERME, 2002, p.99). A metáfora organicista, 

que coloca em relevo ‘sistemas abertos’, pode ser lida como um processo de adaptação das 

instituições ao ambiente (MORGAN, 2006), posto que “uma empresa é uma sociedade em 

miniatura, uma maquete do que acontece no mundo, e como tal, deve ser viva e dinâmica” 

(MARCCHIORI, p.28).  

Assim organização é objeto de pressão ou eventos que a influenciarão, assim como os 

seus membros que, por sua vez, também integram outros sistemas. Portanto, os indivíduos 

importam, em parte, certos comportamentos provenientes desses outros sistemas, esses 

comportamentos integram-se mais ou menos bem – ou mal – no seio do sistema empresa 

(DUTERME, 2002). Tal integração pode ocorrer via homeostasia, que é construída ao redor 

de uma norma com o fito de elaborar um ponto de equilíbrio.  

 
Essa norma permite estabilizar as reacções do sistema em relação às perturbações do 

meio ambiente [...]. Esse padrão é, bem entendido, construído socialmente74: são as 

interacções que definem progressivamente o nível de aceitabilidade ao qual os 

indivíduos se adaptam (DUTERME, 2002, p.89). 

 

Ressalta-se, contudo, que os tempos modernos imprimiram mudanças na sociedade, 

impactando a vida dos indivíduos e dos grupos. Nesse adiantado dos séculos, para falar com 

seus diversos públicos, a organização lança mão de um projeto de comunicação 

organizacional que abarca desde manuais, murais, comunicações a house organs75.  No 

âmbito público, o planejamento da comunicação76 traz à tona a realidade caótica de um 

Estado incapaz de planejar.  Governar é prever, segundo a lição de Hélio Jaguaribe trazida 

por Torquato Rego (2013), é executar consistentemente as políticas. 

 
a hipertrofia do Estado é fruto tanto de fatores endógenos – como a propensão da 

burocracia para cair nas malhas da acomodação, a incapacidade de controlar 

resultados – como de fatores exógenos (fisiologismo dos partidos políticos, o 

                                                      
74 Interessante notar a correlação com as representações sociais, pois também são construídas socialmente. 

 
75As novas tecnologias ampliaram as possibilidades de interatividade das publicações, mas persiste uma prática: 

o que dá vida aos jornais/revistas das instituições retrata o desejo das gestões e o aceite dos colaboradores. 

 
76 De acordo com Torquato Rego (2013, p. 117), “a comunicação pública, no Brasil, passsa pela questão mais 

geral da administração dos órgãos públicos, sendo sua fragilidade uma decorrência das estruturas públicas”.  
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compadrismo na contratatação de quadro, o clientelismo, o familiarismo amoral e o 

mandominismo regional, entre outros fatores (TORQUATO REGO, 2013. p.118). 

 

Desta feita, Torquato Rego (2013) expõe as mazelas da administração pública, 

algumas já mencionadas no primeiro capítulo, como obstáculo à comunicação, uma vez que 

há certa monopolização da informação77 pelo aparelho técnico-burocrático. Em grande parte 

dos órgãos do Estado predomina o modelo de transferência de informação, demandando 

novas abordagens78, novos enfoques teóricos e metodológicos aptos a darem conta da 

natureza interdisciplinar (CURVELLO, 2008), superando a visão das instituiçoes públicas que 

“historicamente não exercitam a preocupação com seus relacionamentos internos”79, 

conforme Curvello (2008) cita Nogueira (s/d).  Assim Curvello (2008) pontua a necessidade 

da qualificação dos empregados, da iniciativa e participaçao da tomada de decisão, 

destacando a importância da comunicação interna que, quando eficaz, “contribui para atribuir 

sentido à vida organizacional [...] mobiliza todos os segmentos organizacionais para uma 

cultura de dialógo e participação”(CURVELLO, 2008, p.8). 

Continuando esta linha de raciocínio, a comunicação interna cada vez mais assume um 

importante papel no coração das organizações, na mediação entre gestores e colaboradores, 

propondo romper com a ideia básica de mera transmissão de informações aos colaboradores. 

Paralelamente sua natureza motivacional enseja a difusão ideológica e simbólica da empresa 

(CURVELLO, 2012).    

 
Hoje, podemos definir a comunicação interna como o conjunto de ações que a 

organização coordena com o objetivo de ouvir, informar, mobilizar, educar e manter 

coesão interna em torno de valores que precisam ser reconhecidos e compartilhados 

por todos e que podem contribuir para a construção de boa imagem pública 

(CURVELLO, 2012.p.22). 

 

Enquanto a comunicação administrativa abarca o conjunto dos processos 

comunicacionais como papeis de trabalho, memorandos ou outros documentos pertinentes às 

                                                      
77 Convém lembrar aqui a existência da Lei de Acesso à Informação, no entanto, não será comentada por ser 

ainda prematura qualquer tentativa de analisar os possíveis frutos decorrentes dela.  

 
78 Nesse sentido, o melhor mote virá da Escola de Palo Alto, “convirá anunciar em vez de ocultar” 

(CHANGEMENTS, p.148 apud DUTERME, 2002, p.154).    

 
79 Para o autor, outro “fator que também interfere nos processos de comunicação interna na área pública é a 

própria imagem do servidor público. Essa imagem que também é afetada por toda uma cultura brasileira marcada 

pela divisão e pela ambigüidade e por um verdadeiro equilíbrio de antagonismos. No caso específico do servidor 

público um antagonismo marcante está entre os missionários (aqueles que têm plena noção do alcance de sua 

função social pública) e os predadores (funcionários que apenas buscam o salário, a estabilidade e as benesses 

próprias de algumas funções públicas)” (CURVELLO, 2008), p.11). 
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funções administrativas (KUNSCH, 2002; TORQUATO REGO, 2013),  a comunicação 

interna está associada a companhas que visem melhorar a produtividade, promover a 

convergência dos interesses organizacionais e dos atores (TORQUATO REGO, 1986), está 

inserida na comunicação cultural (TORQUATO REGO, 2013). 

Neste viés, convém sublinhar que  

 
a qualidade da comunicação interna passa pela disposição da direção em abrir as 

informações; pela autenticidade, usando-se a verdade como princípio; pelo respeito 

às diferenças individuais; pela implantação de uma gestão participativa, capaz de 

propiciar oportunidade para mudanças culturais necessárias; pela utilização de novas 

tecnologais; e por um gerenciamento feito por pessoas especializadas e competentes, 

que ensejem efetivamente uma comunicação simétrica de duas mãos em benefício 

da organização e de seus colaboradores (KUNSCH, 1997, p.130). 

 

Curvello (2012) também confere importância à comunicação interna, neste ponto, 

desenvolve um estudo sobre a sua relação com a cultura organizacional e a ideologia, 

avaliando as dimensões política, ideológica e simbólica80. A interpretação desta cultura parte 

da vivência dos colaboradores relacionando a ideologia aos canais de comunicação existentes, 

sejam formais ou informais. Bordenave (1985), generalizando, parte do pressuposto de que 

tudo na vida pode ser decodificado de acordo com o símbolo particular de cada cultura, logo 

uma dada cultura pode ser entendida como um sistema de códigos próprios de um grupo. 

Aliás, podemos dizer que é esta particularidade dos códigos que produzem expressões 

culturais distintas.  

A leitura de Curvello (2012) e Bordenave (1985) nos levam a crer que a comunicação 

no ambiente organizacional se reveste de um emaranhado de significações que envolve desde 

a criação à cristalização do universo simbólico.  Esta comunicação opera por fluxos e redes de 

comunicação formais e informais. A formal está relacionada aos padrões e procedimentos 

formalizados e aceitos, e a comunicação informal constitui-se nas e das relações. Aquela, 

refere-se às comunicações autorizadas, estas independem da administração (ROBBINS, 

2000). De acordo com Duterme (2000, p.27),  

 
a comunicação formal representa o conjunto dos fluxos de informação relativos ao 

trabalho e às obrigações organizacionais que resultam da produção e que a 

‘comunicação informal’ é constituída pelo conjunto das trocas não directamente 

úteis a essa produção, não formalizadas, ou mesmo não formalizáveis e escanpando, 

por conseguinte, ao controlo dos gestores. 

 

                                                      
80 Curvello (2012) observa que a pesquisa da cultura organizacional vem seduzindo estudiosos de organizações 

pela possibilidade de nortear as ações internas. Facilita ainda a compreensão e identificação da resistência a 

mudanças.  
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Neste ponto, convém chamar a atenção para o poder do boato,  pois “pessoas 

enclausuram-se em grupinhos defendendo privilégios. Os feudos são como tumores que 

precisam ser lancetados, sob pena de deixaram o tecido contaminado, doente, amortecido” 

(TORQUATO REGO, 2013, p.7). 

 
Resumindo: embora os processos de informação regulados estejam no centro da 

comunicação formal, os processos interpessoais também estão parcialmente 

integrados nas preocupações organizacionais na medida em que intervêm na gestão 

hierárquica do pessoal. Vemos então surgirem formações destinadas ao 

enquadramento, com vistas a melhorar as capacidades de comunicação interpessoal 

das relações de trabalho  (DUTERME, 2002, p. 28). 

 

Robbins (2005) também discute o valor da rede de rumores, porque repassa o 

sentimento sobre o moral da organização; identifica temas confusos, mas importantes para os 

colaboradores; ajuda a canalizar a ansiedade dos funcionários; pode ser um mecanismo de 

filtragem e feedback; traduz comunicações formais para uma linguagem mais próxima dos 

colaboradores; finalmente é possível analisar as informações provenientes desta rede e prever 

seu fluxo, “ao identificar qual elemento de ligação vai considerar relevante uma determinada 

informação, podemos aumentar nossa probabilidade de explicar e prever o padrão de rede de 

rumores” (ROBBINS, 2005, p.39).  Tais rumores não podem ser eliminados, mas podem ser 

minimizados. Para tanto, é preciso conduzir uma comunicação interna pautada na clareza das 

decisões, na explicitação dos comportamentos, na ênfase das vantagens e desvantagens da 

decisão e na possibilidade de discussão aberta (ROBBINS, 2005).  

Nestes termos, reconhece-se a importância da missão da comunicação interna de 

“contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, propício ao 

cumprimento das metas estratégicas da organização, ao crescimento continuado de suas 

atividades e serviços e à expansão de suas linhas de produtos” (TORQUATO REGO, 2013, 

p.55), integrando um conjunto harmonioso das operações de comunicação81. Essa unicidade 

do discurso organizacional pode estar ligada a níveis de análise82 diferentes, portanto, cabe 

posicionar a comunicação nos níveis em que os problemas comunicacionais emergem.   

                                                      
81 Não se ignora neste contexto, uma comunicação instrumental, na medida que gera atitutes coletivas positivas 

(TORQUATO REGO, 1986). 

 
82 “a) o nível intrapessoal, que estuda o comportamento do indivíduo, suas habillidades e atitudes. b) o nível 

interpessoal, que estuda [...] as relações existentes entre as pessoas envolvidas, suas interações e expectativas 

ante as outras [...] a maneira como determinados indivíduos se afetam mutuamente [...] regulam-se e controlam-

se uns outros [...] c) o terceiro nível é chamado por Thayer de organizacional, mas preferimos chamá-lo de 

grupal [...] nesse nível estão incluídas as relações entre o sistema organizacional e os grupos sociais [...] uma 

dimensão da comunicação social [...] d) o quarto nível de comunicação é o tecnológico [...]” (TORQUATO 

REGO, 1986, p.47) 
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Para Kunsch (2003), estes níveis referem-se aos individuos, à organização, ao 

ambiente e aos meios técnicos, ou melhor, são os níveis de análise intrapessoal, interpessoal, 

organizacional (interdepartamental, interunidades e ambiental) e o tecnológico83. A autora 

comenta que o modelo foi mais adotado por Roberts e outros (1974) e Thayer (1976). 

(KUNSCH, 2003). Parece-nos, portanto, que a comunicação pode apresentar uma natureza 

mulifacetada, tendo em vista que, alcança diversos espaços nas organizações, podem ser 

apenas interpessoais, assuntos internos na organização ou focar os vínculos entre a 

organização e seu ambiente (HALL, 1984 apud KUNSCH, 2003). Este projeto, contudo, 

procurou privilegiar os níveis intrapessoal (comportamento do indivíduo) e interpessoal (suas 

interações e como se afetam), dimensões trabalhadas por Torquato Rego (1986).  

Considerar o nível intrapessoal e interpessoal é sobretudo compreender que as 

diferentes percepções, que os fenômenos cognitivos, que os papeis e normas sociais, e as 

atitudes influenciam o processo comunicativo (HALL, 1984 apud KUNSCH, 1984). Ou nas 

nas palavras de Thayer (1976), conforme citado por Kunsch (2003), é centrar-se naquilo que 

se passa dentro do indivíduo, como ele se apropria da informação, tendo em vista que 

dependerá de aspectos cognitivos (THAYER, 1976 apud KUNSCH, 2003). Pensando nestes 

aspectos subjetivos que a comunicação desempenha um importante papel, segundo Curvello 

(2012), muitos pesquisadores têm interpretado a comunicação interna como motivadora. 

Neste caso, ela pode permear os comportamentos dos atores organizacionais.   

Outro aspecto para se refletir sobre os processos comunicacionais e como eles se 

relacionam com os comportamentos, é a necessidade de considerar outras fomas de 

comunicação na organização fundamentalmente os fluxos, em virtude da possibilidade de 

minimizar problemas gerados pela burocratizaçao, “estabelecendo pontos informais entre os 

funcionários” (TORQUATO REGO, 2013, p.59). Neste sentido, a própria publicação interna 

poderia ser “um estímulo funcional [...] meio para o estreitamento das relações humanas” 

(TORQUATO REGO, 2013, p.59)84. 

                                                      
83 Para aprofundar, Kunsch (2013) traz uma tabela de outros estudiosos em níveis de análise da comunicação 

com variáveis individuais (personalidade, necessidades, papeis e normas sociais, atitudes) independente da 

organização; com estas variáveis individuais (regras, normas e metas organizacionais, autoridade do status, 

influência, expectativas, satisfação) dentro da organização; com as variáveis ambientais e organizacionais. 

    
84 Para Torquato Rego (2011), a comunicação deve ser pautada na clareza das decisões, na explicitação dos 

comportamentos, na implicações deste posicionamento, na ênfase das vantagens e desvantagens da decisão e na 

possibilidade de discussão aberta, envolvendo as definições de metas como motivar e integrar os colaboradores, 

gerar clima favorável à mudança e cristalizar esta ideia, direcionar ações para as principais metas, contribuir para 

desenvolvimento do potencial humano, aprimorar processos e operações, despertar sentimentos de vitória e 

orgulho, oferecer mais transparência aos objetivos e metas.  
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Com efeito a importância dada à comunicação pela organização não é algo novo, mas 

quando a acadêmia e as empresas voltam-se para os canais de comunicação interna, os 

sistemas de informação e as relações interpessoais, há uma ampliação do comunicacional, que 

passa a compor o mix do relacionamento entre a gestão e seus colaboradores. Nas palavras de  

Kunsch (1997, p.128), ainda “a comunicação interna deve contribuir para o exercício da 

cidadania e para a valorização do homem”. Ademais,    

 
a oportunidade de se manifestar e de se comunicar livremente canalizará energia 

para fins construtivos, tanto do ponto de vista pesssoal quanto profissional. Se 

considerarmos que a pessoa passa a maior parte do seu dia dentro da organização, as 

razões são muitas para que o ambiente de trabalho seja o mais agradável possível. 

Em um serviço de comunicação tem muito a ver com isto, uma vez que, agilizando o 

processo comunicativo, promove a integração entre os diferentes setores (Kunsch, 

1997, p.128-129) 

 

 Estas perspectivas de Torquato Rego (2013) e Kunsch (2003) sugerem a comunicação 

interna85 como procedimentos organizacionais e geradora de consentimentos, o que não 

significa uma negação do viés utilitarista, portanto. Duterme (2002) também aposta na 

comunicação interna, mas porque ela pode gerar e gerir a imagem interna. Curvello (2008) 

traz a relevância da comunicação para a construção do sentido na sociedade e nos ambientes 

organizacionais. Juntam-se a essas perpectivas a ideia da comunicação estratégica que, 

segundo Marchiori (2009), ser estratégico é oportunizar mudanças, um novo comportamento, 

por isso  “[...] a comunicação deve agir no sentido de construir e consolidar o futuro da 

organização” (MARCHIORI, 2009, p.27).  Logo, diante da dinâmica do mundo moderno é 

fundamental criar valores na instituição, orientar suas atitudes e “tornar as organizações mais 

conhecidas, primeiramente para si mesmas” (MARCCHIRORI, 2009, p.31), para os que nela 

atuam, assim “é possível engajar os funcionários de forma contínua nas mudanças 

organizacionais” (MARCHIORI, 2009, p.31).   

Destacamos até aqui que a comunicação envolve diversos conceitos, o entendimento 

por parte dos indivíduos e sua relação com diversas instâncias, bem como diversos enfoques. 

Essa relação pode ser também estabelecida pelo sistema de comunicação dentro de uma 

organização pública e permite ilustrar a carência de alguns aspectos intrínsecos ao ser 

humano. 

 

                                                      
85 Na classificação das formas comunicacionais, à luz da Teoria das Representações Sociais, a comunicação que 

se dirige ao próprio público é nominada de propagação.  
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A comunicação é sempre um bem necessário. Na administração pública, a 

mentalidade é muito arcaica. Parcela significativa dos funcionários públicos do 

Brasil pensa de maneira ortodoxa, considera suas repartições um baú velho, e seu 

trabalho, uma obrigação. Estão ali, mas adormecem mental e psicologicamente no 

serviço, como se fossem extensões das máquinas. Não se entusiasmam e não usam a 

criatividade. A comunicação, portanto, padece dessa mazela, a doença da 

acomodação, a paralisação da máquina pública. As instituições públicas são 

máquinas burocráticas, freqüentemente inertes, paquidérmicas, sofrendo a 

comunicação com os efeitos das estruturas obsoletas. O desafio da comunicação na 

instituição pública é aproximar seus serviços da sociedade. Ocorre que a 

comunicação sozinha não faz milagres. Se o serviço público é ruim, a comunicação 

não vai consertar a imagem da administração (TORQUATO REGO, 2013, p.90).  

 

A fim de romper com esta visão e pensar nos seus públicos, deve-se favorecer o uso 

das ferramentas de comunicação de forma mais ampla e democrática, compatíveis com a 

evolução do processo de comunicação86. Isto significa dizer que o processo comunicativo não 

deve ser restrito à divulgação, mas também alcançar o diálogo, a participação, produzindo 

“uma comunicação que gere atitude” (MARCHIORI, 2009, p.24), um processo dialógico que, 

segundo Duarte (2009), promove instrumentos de diálogo que estabelecem consensos e 

cooperação na busca de soluções, inclusive mediante a comunicação informal87, que visa à 

troca de informações, de ideias. A confiança pode ser um elemento importante. 

Não é em vão a afirmação de Kunsch (1997, p.129), pois não se pretende que “as 

publicações internas reflitam o paraíso que talvez não exista [...] A comunicação interna deve 

[...] apontar os sucessos  [...]   reconhecer os esforços individuais e coletivos [...] aumentar a 

coesão [...] a solidariedade, a competência, a eficiência”. Todavia, tal posição pode suscitar 

vários questionamentos quanto ao nível de maturidade da comunicação interna da 

organização. A identidade organizacional da empresa está presentificada nas comunicações? 

As equipes são integradas, são altamente produtivas? As estruturas de comunicação subsidiam 

o gerenciamento das informações produzidas pela organização? Tais inquietações podem 

render outro projeto em outro momento. Antes de tudo, porém, uma das principais questões 

apresentadas por este projeto passaria pela percepção que os colaboradores têm sobre a 

comunicação interna e quiça inferir a sua aplicabilidade.  

                                                      
86 Nos últimos anos, o processo de comunicação governamental e política passou por uma evolução. Está 

esgotado o ciclo do processo de comunicação restrito à operação clássica de Assessoria de Imprensa, cujo 

fundamento é a cobertura de atos rotineiros do governo e da presença do governador e do prefeito nas mídias 

locais, por meio de entrevistas e análises (TORQUATO REGO, 2013, p.141).  

 
87 Neste ponto, podemos aludir a Morgan (2006), pois quando analisa a metáfora cultural, diz que ser membro 

envolve obrigações e participação em ideias, o que torna significativo os encontros ocasionais que criam 

oportunidades regulares de interação informal (MORGAN, 2006).  
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Somadas a estas inquietações, as possibilidades e também os limites da comunicação 

interna veiculadas por Kunsch (amplitude para abarcar todas as atividades organizacionais, 

valor estratégico, contributiva para exercício da cidadania, porém sujeita a critérios de 

subjetividade dos gestores) e por Torquato Rego (voltada para melhorar a produtividade, 

busca da sinergia entre organização e colaboradores, portadora de missão envolvendo a 

manutenção do clima positivo e desenvolvimento de clima favorável à mudança); e seguindo 

o entendimento de Curvello (2008) de que a comunicação interna ocorre paralelamente à 

cultura organizacional, o que tornou sedutor o novo olhar trazido pelo interacionismo 

simbólico (paradigma funcionalista pragmático). 

O nosso entendimento pode estar ancorado também nos ensinamentos de Kunsch 

(1997, p.128), que a  “comunicação interna deve viabilizar uma interação entre a organização 

e seus empregados, usando ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação 

mercadológica (endomarketing e marketing interno)”. Ela continua, “a primeira  constatação 

que podemos fazer é a necessidade de se considerar o setor de comunicação interna como uma 

área vital, integrada ao conjunto de políticas, estratégias e objetivos funcionais da 

organização”  (KUSCH, 1997, p.128). Mais do que isto, na comunicação interna “é 

fundamental entender a comunicação como um processo que efetivamente comunica, 

envolve, inova, acresce conhecimento, enfim desenvolve pessoas no interior das organizações 

(MARCHIORI, 2009, p.5). E como vimos vários elementos concorrem para a recepção 

humana, os atores organizacionais podem perceber diferentemente a comunicação88, que 

também pode ser diferentemente analisada, dependendo do objetivo de cada desenho.  

O pesquisador reforça o viés deste projeto sobre o foco no indivíduo e suas interações 

e conclui que falar em comunicação interna (planejada) como processo cooperativo entre 

colaboradores, geradora de relações harmoniosas entre os membros da organização e como 

promotora de novos comportamentos não implica dizer que a adoção de uma nova conduta 

ocorrera ou ocorrerá segundo respostas positivas. Seu papel estratégico, contudo, é inegável, 

uma vez que a troca de informações é geradora de ideias, sentimentos e conhecimentos, o que 

significa dizer que a comunicação é fundamentalmente um processo social89, portanto base da 

                                                      
88 A título de informação, na literatura sobre a comunicação dentro das organizações, fala-se ainda no 

endomarketing, por vezes, como termo substituto da comunicação interna (TORQUATO REGO, 2013). Ainda 

que ambos busquem a eficácia para as empresas, portanto resultados positivos, convém diferenciá-los. Enquanto 

a comunicação interna tem o objetivo de informar, de promover a integração da equipe; o endomarketing é uma 

ferramenta de gestão das ações de marketing voltadas para motivação do público interno.  

 
89 A voz é modelada por processos sociais (MORRISON, 2014).  
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existência do ser humano.  Neste sentido, convém perscrutar o que está sendo feito na 

produção nacional da comunicação, como elemento do comportamento organizacional.  

 

 

3.3 ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO-COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

Em que pese, o objetivo seja investigar a produção científica nacional, vale a pena 

passar pela produção intelectual internacional. Uma visita a Rousseau (1997) nos apontou 

alguns pressupostos de investigação do CO sendo substituídos em razão da nova era 

organizacional, que tem provocado mudanças nas próprias organizações, trazendo formas 

mais flexíveis de empresas. Os temas versam sobre relações de trabalho, gestão do 

desempenho, objetivos, autogestão, processamento de informações, aprendizagem, mudança 

organizacional e transições individuais. No entanto, a autora sinaliza que categorias 

tradicionais como motivação, desempenho, turnover, clima, cultura, grupos e liderança ainda 

prevalecem em autores da Annual Review of Pshychology (ROUSSEAU, 1997). Desta feita, 

podemos, em certa medida, sentir falta de discussões aprofundadas sobre a comunicação no 

CO nas organizações públicas. Rousseau (1997), entretanto, tangencia o tema ao sugerir a 

necessidade de investigação dos efeitos de estilos de personalidade e dos processos cognitivos 

no processamento de informações, sugerindo a comunicação como dimensão complexa nas 

relações entre indivíduos, grupos e empresa dentro do espaço organizacional típico de um 

ambiente mais dinâmico. Isto nos autoriza a dizer que um primeiro passo para se investigar o 

CO passa necessariamente por conhecer os indivíduos que fazem parte deste ambiente, seus 

valores, suas crenças, sua identificação ou não com a empresa. E, na sequência, suas 

percepções sobre comunicação. Corroborando com a relevância do tema, Folger (1985) apud 

Rousseau (1997), por exemplo, percebeu a importância da comunicação na gestão.  

Mais recentemente, ainda na Annual Review, comparando a psicologia organizacional 

dos anos de 1965 com os dias atuais, Schein (2015) também comenta a permanência de 

alguns temas de investigação ainda que se apresentem com outra roupagem, pois o campo se 

tornou mais diferenciado, fragmentado, individualizado, apesar de a cultura sobretudo a 

nacional ter se tornado um grande tema. O campo é muito maior e tem sido aplicado a todo 

desenvolvimento da organização e de novos métodos de aprendizagem experiencial 

(SCHEIN, 2015). Uma das mudanças percebidas por Schein (2015) refere-se à diminuição do 

trabalho em dinâmica de grupo e intervenções de grupo, refletindo as culturas ocidentais do 
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individualismo. Paralelamente, “a complexidade da tarefa, a interdependência, o 

multiculturalismo, a responsabilidade social e as novas formas de organização tornaram-se 

novos desafios para consultores e pesquisadores, porque eles exigem a construção de 

relacionamento, coordenação e trabalho em grupo” (SCHEIN, 2015, p.1) (tradução nossa).  

Morrison (2014), também marcando presença na Annual Review of Organizational 

Psychology and Organizational Behavior, faz uma revisão sobre a voz e o silêncio.  A autora 

assevera que os motivadores e inibidores de voz apresentam uma natureza pró-social, cálculos 

sobre utilidade e processos automáticos não-calculados (MORRISON, 2014).  

Quanto aos motivadores, podem ser destacados os fatores disposicionais individuais 

como extroversão ou pró-atividade (CRANT et al, 2010; LÉPINE, VAN DYNE, 2001; 

TANGIRALA et al, 2013 apud MORRISON, 2014); atitudes e percepções em relação ao 

trabalho e à organização tais como identificação com a organização e com o grupo de 

trabalho, sentimento de obrigação de mudança, satisfação no trabalho, controle ou influência 

(FRAZIER, FAINSHMIDT, 2012;  FULLER et al, 2006; LIANG et al, 2012; LIU et al, 

2010; LUCHAK, 2003; OLSON-BUCHANAN, 1997; TANGIRALA, RAMANUJAM, 

2008a, 2008b, 2012; VENKATARAMANI, TANGIRALA, 2010  apud  MORRISON, 2014); 

percepções de supervisores ou líderes, tais como abertura, consulta e troca positiva entre líder-

membro (BOTERO, VAN DYNE, 2009; DETERT, BURRIS, 2007; DETERT, TREVINO, 

2010; EDMONDSON, 2003;  LIANG et al, 2012; LIU, TANGIRALA, RAMANUJAM, 

2012; SAUNDERS et al, 1992; TAKEUCHI et al, 2012; TANGIRALA, RAMANUJAM, 

2012; VAN DYNE et al, 2008 apud  MORRISON, 2014); crença de que é seguro assumir 

riscos (DETER, BURRIS, 2007 apud MORRISON, 2014); fatores contextuais como grupo e 

clima organizacional (ASHFORD et al, 1998; FRAZIER, FAINSHMIDT, 2012; 

MORRISON, 2011; WANG, HSIEH, 2013 apud  MORRISON, 2014). 

Os inibidores ou barreiras à voz, e por extensão entendemos à comunicação e à 

interação, também são elencados. Variáveis individuais como orientação para o sucesso 

(TANGIRALA et al, 2013 apud MORRISON, 2014); deslocamento psicológico (BURRIS et 

al, 2008 apud MORRISON, 2014); crenças sobre o perigo e a futilidade que envolve a voz 

(DETERT, EDMONDSON, 2011 apud MORRISON, 2014). Ainda fatores contextuais como 

liderança abusiva (DETERT, TREVINO, 2010 apud MORRISON, 2014), trabalho e 

estressores sociais (NG, FELDMAN, 2011 apud MORRISON, 2014); clima ético (WANG, 

HSIEH, 2013); cultura organizacional resistente a mudanças (DUTTON et al, 1997 apud 

MORRISON, 2014). Acrescenta-se inibidores que entendem o silêncio como impotência 

(MORRISON, ROTHMAN, 2009 apud MORRISON, 2014); estado emocional do medo 
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(KISH-GEPHART et al, 2009 apud MORRISON, 2014); clima de medo/silêncio 

(MORRISON, MILLIKEN, 2000; PINDER, HARLOS, 2001 apud MORRISON, 2014); 

hierarquia organizacional (MILLIKEN et al, 2003; PINDER, HARLOS, 2001 apud 

MORRISON, 2014). Para Morrison (2014), os medos enraizados e as crenças implícitas são 

os fatores que mais afetam a racionalização e a justificativa dos trabalhadores em 

permanecerem silenciosos.   

Além do leque de motivadores e de inibidores, a voz produz resultados e podem ser 

divididos em organização ou unidades de trabalho e resultados para o funcionário 

(MORRISON, 2014). Logo, a voz e o silêncio incidem sobre a eficácia do grupo e a 

organizacional. As evidências sugerem que quando os trabalhadores compartilham ideias e 

preocupações, os grupos e as organizações apresentam melhor desempenho (DETER et al, 

2013; MACKENZIE et al, 2011; NEMETH et al, 2001 apud MORRISON, 2014), assim 

como este desempenho é prejudicado diante de um nível significativo de silêncio (PERLOW; 

WILLIAMS, 2003 apud MORRISON, 2014). Isto implica dizer que transcende a falta de 

informações, produzindo níveis elevados de stress e insatisfação, prejudicando o desempenho 

(MORRISON, MILLIKEN, 2000 apud MORRISON, 2014).   

Quanto aos resultados para o trabalhador, os estudos focaram avaliação de 

desempenho, resultados de carreira associados à avaliação de desempenho, impressões gerais 

do trabalhador.  A autora salienta que desconhece alguma pesquisa que trata diretamente as 

implicações organizacionais do silêncio, portanto não pode afirmar se seu efeito é apenas a 

falta de possibilidade de colher os frutos positivos da voz, e se há repercussões negativas 

associadas com informação retida (MORRISON, 2014). De qualquer modo, a autora entende 

que os gestores precisam elevar os níveis de identificação com a empresa para fortalecer a 

unidade com os trabalhadores, produzindo resultados positivos com esta participação dos 

funcionários, e assim “alimentar um clima de trabalho que valoriza a comunicação honesta” 

(MORRISON, 2014, p.189). A autora acrescenta que a representação do resultado no nível do 

indivíduo sinaliza a necessidade também de os trabalhadores reconhecerem que o 

comportamento de fala, ou seja, a participação é mais eficaz e bem recebida quando eles 

passam a imagem de pessoas confiáveis e credíveis, e controladoras das emoções 

(MORRISON, 2014). Esta leitura de Morrison (2014) nos permite dizer que o impacto da voz 

sobre o desempenho no nível da unidade depende da natureza da informação (utilidade), 

como é transmitida (persuasiva) e a receptividade do alvo. Isto nos coloca novamente diante 

da complexidade do processo comunicacional. 
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Entre as questões e as hipóteses colocadas pela Morrison (2014) acerca de pesquisas 

futuras, estão: a) Quais são os efeitos do silêncio sobre o trabalhador individual? O silêncio 

pode desencadear um maior stress, uma maior insatisfação e desengajamento. b) Quais fatores 

moderam o efeito positivo da voz sobre a eficácia no nível da unidade? A relação entre a voz 

e a eficácia é moderada pelo status e habilidades de comunicação; pela urgência e 

especificidade da mensagem; pelo nível de extroversão do destinatário, poder psicológico e 

consciência. c) Como as relações com os colegas de trabalho afetam a voz ou o silêncio? A 

força das relações sociais de um funcionário e seu status dentro do grupo estão positivamente 

relacionados à voz; d) Como os fatores contextuais no nível macro afetam a voz ou o 

silêncio? A voz será menos comum e favorável quando reduz as condições do mercado de 

trabalho; em culturas acentuadamente assertivas. e) Como as características das mensagens 

afetam a motivação para se envolver em voz? A seriedade terá um efeito positivo sobre a 

probabilidade de voz; o quadro ganhos versus perdas produzem efeito sobre a probabilidade 

de voz (MORRISON, 2014). A autora, portanto, reforça a importância na relação interação-

comunicação-posição. 

O que motiva e o que inibe a voz do trabalhador, em grande parte das pesquisas 

empíricas sobre os preditores, está focalizado nas atitudes, crenças, percepções e disposições 

do empregado. Não obstante, partindo do pressuposto de que as crenças compartilhadas 

impactam os grupos de trabalho (FRAIZER, FAINSCHMIDT, 2002; MORRISON et al, 2011 

apud MORRISON, 2014), torna-se pertinente considerar o efeito sobre os colegas e a relação 

com eles sobre o falar ou o silenciar sobretudo porque a voz é possivelmente modelada por 

fatores sociais, por relações. A autora comenta que os funcionários que ocupam o centro dos 

grupos de trabalho apresentam mais o comportamento de voz (VENKATARAMANI, 

TANGIRALA, 2010 apud MORRISON, 2014).   É igualmente pertinente o estudo sobre os 

efeitos dos fatores contextuais no nível macro para a compreensão da diversidade de vozes e 

silêncio não apenas entre os indivíduos e grupos de trabalho, mas em toda as organizações. 

Ainda que as pesquisas preliminares sobre a comunicação ascendente tenha sugerido 

possibilidades de voz ou sufocamento em razão da estrutura e da cultura da organização, os 

estudos ainda são escassos (MORRISON, 2014). 

 
O ponto de partida para a voz ou o silêncio é uma oportunidade de voz latente [...] 

em seguida, depende de cálculos em nível individual e fatores contextuais, que 

podem reforçar ou atenuar a associação entre uma oportunidade de voz e o 

comportamento subsequentemente (MORRISON, 2014, p.185) (tradução nossa). 
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Em breves palavras, é possível dizer que a decisão de se envolver em voz ou silenciar 

tem implicações para as pessoas, os grupos e as organizações (MORRISON, 2014). Nestes 

termos, acreditamos que comunicação possa ser analisada no nível individual, grupal ou 

organizacional. Ainda, na perspectiva da organização, esta pode sofrer caso os funcionários 

não compartilhem sugestões e preocupações, pois perde-se oportunidades de sanar problemas 

e de usufruir de novas ideias (MORRISON, 2014). Na perspectiva do indivíduo, a disposição 

em falar pode aprimorar a imagem do funcionário e a percepção de um melhor desempenho 

(MORRISON, 2014). Não obstante, sobre este quadro incidem forças que deixam o 

funcionário relutante ou apenas não desejam falar aquilo que pensam. Desta forma, os 

gestores organizacionais precisam promover condições motivadores que permitam a voz, e 

romper com os inibidores, como o medo de uma demissão ou de ser visto de forma negativa 

(MORRISON, 2014). 

Finalmente, é possível dizer que este estudo sobre a voz foi, em grande medida, o que 

mais se aproximou de nosso olhar, quando pensamos a comunicação como meio de expressão 

(ou não) dos membros de uma organização, como participação dos indivíduos, porém, esta 

perspectiva do estudo não aborda a comunicação no CO especificamente no âmbito do setor 

público. É míster ainda ressaltar que o tema da comunicação e do CO nos interessa sobretudo 

referendado no âmbito da produção científica nacional, tornando pertinente conhecer o que 

está sendo produzido no Brasil no campo do CO. Neste ponto, vale comentar o trabalho de 

Sobral e Mansur (2013), cujo objetivo era analisar a produção intelectual sobre CO nos 

principais periódicos brasileiros de administração e anais da EnANPAD, no período de 2000 a 

2010, o que acaba abordando de alguma forma a comunicação.   No estudo dos pesquisadores, 

nós nos detivemos ao período de 2005 a 2010, na sequência, buscamos textos relativos ao 

período de 2011 a 2015. Desse modo, o estado da arte aqui apresentado compreende o período 

de 2005 a 2015.  

Os pesquisadores perceberam o destaque de uma análise macro 

(cultura/aprendizagem) e abordagem qualitativa com fragilidades metodológicas, entretanto 

identificaram a tendência de crescimento de outras estratégias de pesquisa e análise de dados 

mais sofisticadas. O comportamento micro-organizacional tem contribuição especial da 

psicologia, foca-se nos aspectos psicossociais e atuação dos indivíduos; o comportamento 

meso-organizacional volta-se para os processos de grupos com atenção especial da 

Antropologia, Sociologia e Psicologia Social; o comportamento macro-organizacional com 

olhares da Antropologia, Ciência Política e Sociologia destaca estrutura, cultura, mudança e 

aprendizagem organizacional (SOBRAL, MANSUR, 2013). 
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De acordo com Sobral e Mansur (2013), estudos do CO, em periódicos internacionais, 

já representaram mais de 40% dos artigos publicados; enquanto aproximadamente 10% dos 

trabalhos em administração no Brasil abordam o CO.  Destaca-se a cultura com 13% de 

publicação, predominando os estudos qualitativo e descritivo. Na sequência, com 12% a 

relação indivíduo-organização traz prioritariamente temas como comprometimento, 

identidade e contratos psicológicos. Entre os temas menos pesquisados estão as atitudes e 

comportamentos no trabalho com 4%, e comunicação com 2% (SOBRAL; MANSUR, 2013).  

Quanto à abordagem, a dimensão macro como a cultura, a aprendizagem e a mudança 

constituem majoritariamente estudos qualitativos, o enfoque micro como a relação indivíduo-

organização, atitudes e comportamentos no trabalho são prioritariamente estudos 

quantitativos; o tema da comunicação foi predominantemente abordado qualitativamente, e 

diferentemente das demais variáveis não trouxe nenhum estudo misto (SOBRAL; MANSUR, 

2013). Nos interessa efetivamente como a comunicação afeta o comportamento do indivíduo, 

por conseguinte o CO, razão pela qual o nosso foco foi voltado para os aspectos psicossociais 

e atuação dos indivíduos90.   Assim, nos processos de interação, creditamos à comunicação 

um importante papel no comportamento do ator organizacional.  

Sobral e Mansur (2015) identificaram 19 artigos que abordavam a comunicação. 

Consideramos tais artigos a partir de 2005, reduzindo para 9 publicações. Todavia, quando 

buscamos alinhar tais estudos à proposta desta pesquisa - identificar a comunicação na 

organização como espaço de interação e seu potencial para fomentar mudanças 

comportamentais no indivíduo, de modo a ressaltar o comportamento micro-organizacional do 

servidor público -, foi possível perceber que não é extensa a literatura com este foco. Vale a 

pena, entretanto, apenas para ilustrar o que acontece no campo do CO, comentar não apenas 

aquilo que está de forma diretamente ligada ao tema, mas tangencia o mote comunicação. 

Zanluchi, Damacena e Petroll (2006) analisam a comunicação como trabalho conjunto 

entre marketing e produção. Tomaram como ponto de partida três dimensões da comunicação: 

caráter formal e informal; perspectiva funcionalista e integradora/interpretativa; o modelo 

informacional e transacional.  Os autores trazem a comunicação como resposta às mudanças 

(CALABRESE, 1997 apud ZANLUCHI, DAMACENA E PETROLL, 2006), tanto expressa a 

mudança como é o próprio elemento constitutivo das mudanças (REIS, 2002 apud 

ZANLUCHI, DAMACENA, PETROLL, 2006). A comunicação estabelece colaboração, 

                                                      
90 Justificando a apropriação da Teoria das Representações Sociais. Esta Teoria de Serge Moscovici propõe uma 

psicossociologia do conhecimento, apoia-se na sociologia, mas não ignora os processos subjetivos e cognitivos 

(ARRUDA, 2002), sendo a comunicação o desaguadouro das representações (ARRUDA, 2002). A teoria nos 

permitiu conhecer as significações das realidades criadas e compartilhadas pelos servidores.  



111 

 

interação e comprometimento dos colaboradores na construção de significados (BARKER; 

CAMARATA, 1998 apud ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 2006). Os autores 

empreenderam a análise em conformidade com três abordagens da comunicação na 

organização: o caráter formal e informal (ROBBINS, 2005); a perspectiva funcionalista e 

integradora/ interpretativa (ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 2006); o modelo 

informacional (SHANNON; WEAVER, 1962 apud ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 

2006) e transacionnal (SCHRAMM, 1971 apud ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 

2006), que enfatiza a comunicação two-way (ANDREWS; HERSHELL, 1996 apud 

ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 2006). Logo, a comunicação é a chave das interações 

para prover cooperação entre as funções (ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 2006), pois 

ela mitiga as barreiras que produzem os conflitos entre os setores (MALTZ, 1997 apud 

ZANLUCHI, DAMACENA, PETROL, 2006). É relevante a comunicação entre as diversas 

áreas, pois é perceptível que o conflito entre as funções foi proveniente da dificuldade de 

comunicação entre elas (RUEKERT, WALKER, 1987 apud ZANLUCHI, DAMACENA, 

PETROL, 2006).  

Ainda sobre os trabalhos de Zanluchi, Damacena e Petroll (2006), eles pesquisaram 

uma indústria moveleira, como método optaram pelo estudo de caso. Os instrumentos de 

coleta foram entrevistas em profundidade, análise de documentos e observação direta. O 

roteiro das entrevistas semi-estruturadas foi elaborado segundo as teorias defendidas e os 

objetivos da pesquisa. A análise de dados foi orientada pela Análise de Conteúdos, com base 

em Bardin (1977). Analisaram documentos da empresa e documentos em meios eletrônicos. 

As observações diretas restringiram-se àquelas decorrentes das atividades de coleta, que 

foram relevantes. Os pesquisadores encontraram facilitadores e barreiras comunicacionais, 

predominantemente ligadas à natureza humana-relacional, isto é, à capacidade de aceitar 

críticas e relacionar-se com colegas. Os facilitadores apontados foram o líder nato, a 

capacidade pessoal de se relacionar, o layout interno, e a estrutura organizacional, que 

incentiva o trabalho em equipe; as barreiras citadas foram as dificuldades de relacionamentos, 

o descaso das gerências em relação a sugestões dos colaboradores, a intransigências das 

chefias, e a insegurança profissional, o que leva o sujeito a reter informação.  Os autores 

destacaram que os resultados da pesquisa empírica sinalizaram que a comunicação podia 

exercer mais influência do que a própria hierarquia organizacional, e, por fim, sugeriram 

estudos mais profundos sobre a perspectiva interpretativa da comunicação, que poderá 

contribuir bastante com a comunicação organizacional.  
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Cardoso (2006) comenta a limitação da abordagem da comunicação empresarial, 

refletindo sobre a comunicação organizacional com uma nova dimensão. Argumenta que os 

processos comunicacionais estão ligados a cultura e a identidade da organização. A 

comunicação “dá forma à organização, fazendo-a ser aquilo que ela é" (CARDOSO, 2006, 

p.1132).  

 

Entender a organização como um ambiente comunicacional implica reconhecê-la 

nas múltiplas formas que tem de se apresentar aos seus diferentes públicos; implica, 

portanto, reconhecê-la como construtora de sentidos e de formas de ser que 

configuram a sociedade" (CARDOSO, 2006, p.1133).  

 

O autor conclui que a organização é um espaço dialógico, de modo que comunicação é 

constituída pela qualidade das relações estabelecidas com atores, bem como pela credibilidade 

resultante dos relacionamentos empresa, clientes, funcionários e fornecedores. Ele acrescenta 

que a comunicação interativa possibilita maior engajamento e participação (CARDOSO, 

2006). 

Casali (2007) propõe uma modelagem do processo de comunicação organizacional, 

segundo as ideias da Escola de Montreal. Desse modo, defende o processo como interação 

entre agentes; como espaço para descrever e explicar as organizações. A autora acrescenta 

que a comunicação organizacional é uma área de estudo híbrida, situa-se entre as ciências 

administrativas e da comunicação (GIROUX, 1994; LARAMÉE, 1993 apud CASALI, 2007). 

De acordo com Casali (2007), a teoria da có-orientação e a dinâmica texto-conversação 

defendidas pela Escola de Montreal buscam “compreender as organizações por meio da 

comunicação”, mas não alcançam toda amplitude desta escola (CASALI, 2007, p.7).  A 

autora esclarece que a comunicação organizacional é um processo social que ativa instâncias 

objetivas e subjetivas na criação de um ambiente estático e mutável, é uma “série de 

interações entre agentes (A/B) em relação a um objeto (X) [...] definem e redefinem as 

relações entre sujeitos, bem como as relações sujeito/objeto” (CASALI, 2007, p.13). A autora 

assevera que a percepção da comunicação e da organização como processos equivalentes, 

embora seja um desafio, tem seduzido muitos estudiosos sobretudo na América do Norte, 

Europa e Oceania, sendo ainda pouco difundida no Brasil (CASALI, 2007).  

Corrêa et al (2007) trabalharam as representações sociais de gênero. Não focaram 

diretamente a relação comunicação-comportamento do indivíduo, o foco era identificar como 

os jornais internos das organizações reproduzem as diferenças de gênero, sugerindo que a alta 

administração contribui para perpetuar estas desigualdades.  Segundo os autores, os jornais 

difundem visões de como o homem e a mulher devem se comportar e viver socialmente. O 
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reflexo da vida cotidiana, da família, dos desejos e sonhos e frustrações das mulheres 

modernas pautam as publicações de expressão popular que são destinadas à figura feminina 

(NUNES, 2001 apud CORRÊA et al, 2007). Em contrapartida, as publicações que buscam o 

público masculino retratam o homem racional, potente, competitivo e cheio de energia, 

corroborando com o jogo de poder (MEYER, 1998; SILVA, 1998 apud CORRÊA et al, 

2007). Este estudo de natureza qualitativa empregou como método de coleta a pesquisa 

documental nos jornais de duas empresas, e para a análise das representações sociais adotou a 

Análise do Discurso, identificando temas recorrentes e estratégias de persuasão com base em 

Farias e Linhares (Corrêa et al, 2007). 

Volkema, Fleck e Hoffmeister (2007) analisaram os comportamentos durante a 

simulação de processos de negociação entre representantes de duas empresas. Dois grupos, ou 

melhor, duas culturas diferentes, pois envolvia estudantes da Hungria e do Brasil. Os 

pesquisadores buscaram identificar se cumprimentos informais, comportamentos cordiais, 

compartilhamento de informações pessoais, exagero de ofertas, etc influenciaram no sucesso 

do acordo.   

Cavalcante (2008) contemplou a relação Estudos Organizacionais - Comunicação 

Organizacional a partir da interação e relacionamento da organização e seus públicos.  

Privilegia uma base teórica-metodológica da Comunicação Organizacional fundamentada no 

interacionismo simbólico de Hebert Blummer 2008 (CAVALCANTE, 2008). 

Na vertente interacionista, as organizações são processos complexos e envolvem uma 

rede de significados, representações e interações. Seus atores interagem e constroem 

socialmente a realidade; atuam conforme o significado que percebem das coisas. Este, por sua 

vez, origina-se e também se modifica na interação social, (CAVALCANTE, 2008) no 

movimento de (re) interpretação que os sujeitos desenvolvem. O interacionismo destaca que 

"pessoas e grupos existem em ação" (CAVALCANTE, 2008, p.10).  

 
O interacionismo simbólico sublinha o aspecto subjetivo do comportamento humano 

[...] No escopo do interpretacionismo, o interacionismo simbólico [...] Incluem-se 

nesta corrente de pensamento os estudos organizacionais que buscam desvendar as 

ações, os sentidos que orientam as ações, a interação social da qual emergem os 

sentidos e as formas como as pessoas interprestam as coisas e, com base nessa 

interpretação modificam o sentidos (CALDAS; VERGARA, 2005 apud 

CAVALCANTE, 2008, p.10). 

 

Ainda sobre a pesquisa de Cavalcante (2008), o autor conclui que a perspectiva da 

organização sob o olhar do interacionimo é louvável porque evoca a possibilidade de 

construção coletiva de sentido para os envolvidos nas e com as organizações. Acrescenta 
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ainda o benefício do olhar metodológico para observação da experiência comunicativa entre a 

organização e a sociedade. Neste contexto, a comunicação como algo dado é substituída por 

uma comunicação dialógica, experienciada com os grupos a partir das (re) interpretações do 

mundo (CAVALCANTE, 2008). Esta construção social da realidade, esta partilha de 

significado é fundamental na trajetória da organização, uma vez que afeta significativamente 

o CO. Todavia, tal perspectiva não tem sido recorrente no âmbito público.    

Borges e Medeiros (2008) trouxeram a comunicação sob uma outra perspectiva, mais 

focada na identidade no macro-organizacional que no microcomportamento dos indivíduos, 

uma vez que a proposta era analisar o processo de construção da identidade de uma 

organização, leia-se AMBEV, compreender o modo como ela usa a linguagem para definir a 

si mesma, explicar a si mesma (BORGES; MEDEIROS, 2008).  

Moraes e Corrêa (2008) se detiveram na investigação da relação comunicação dos 

gestores e resultados organizacionais, portanto na competência comunicativa de superiores. 

Observaram que a comunicação dos gestores influência nos resultados da equipe. As autoras 

sugeriram a realização de um estudo comparativo entre gestores de empresas púbicas e 

privadas junto aos seus diversos públicos (MORAES; CORRÊA, 2008). Acreditamos ser 

importante destacar que as autoras observaram a comunicação relativamente eficaz dos 

coordenadores, todavia centrada em tarefas e processos. A abordagem buscou os resultados 

organizacionais (MORAES; CORRÊA, 2008), quando, na verdade, interessa-nos sobretudo o 

processo de interação, a comunicação como espaço de interação entre os indivíduos e os 

grupos e a organização.   

Tavares e França (2009) interessados na variável comprometimento foram levados a 

investigar se a comunicação interna influencia o comprometimento do indivíduo com a 

organização nos níveis afetivo, instrumental e normativo. Conseguiram demonstrar que o 

envolvimento/participação das pessoas dentro dos ambientes de trabalho está positivamente 

relacionado com a comunicação interna. Tal compreensão foi possível através do teste Exato 

de Fischer, dos coeficientes de Correlação de Spearman, produtos de sua pesquisa sobre 

comprometimento organizacional, importante aspecto na compreensão do CO. Parece-nos que 

é um importante estudo, todavia não reflete ou pelo menos não privilegia o objeto de nosso 

interesse: a comunicação com ênfase no microcomportamento individual do sujeito no âmbito 

público. O instrumento de coleta, elaborado com Likert, foi pautado nas variáveis: 

comunicação interna; comprometimento organizacional afetivo (identificação com valores da 

empresa, engajamento dos funcionários com a missão da organização, identificação com a 

organização e o sentimento/orgulho de pertencimento); comprometimento organizacional 



115 

 

instrumental (a permanência na empresa decorre da necessidade e de implicações onerosas 

que poderiam existir caso se desvinculassem); comprometimento organizacional normativo 

(obrigação de fazer parte).  O instrumento acerca da comunicação interna foi adaptado de 

Kunsch (1997, 2003) e o de comprometimento, de Meyer e Allen (1997). Os resultados da 

pesquisa corroboraram com a relevância de uma CI para o desenvolvimento do 

comprometimento organizacional dos colaboradores (TAVARES; FRANÇA, 2009).  A partir 

de Meyer e Allen (1990), Tavares e França (2009, p.2) asseveram que  

 
empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem na organização 

porque eles querem, aqueles com comprometimento instrumental permanecem 

porque eles precisam e aqueles com comprometimento normativo permanecem 

porque eles sentem que são obrigados (MEYER; ALLEN, 1990 apud TAVARES; 

FRANÇA, 2009, p.2).  

 

Continuando, os autores lembram que os colaboradores são sujeitos ativos no processo 

produtivo, portanto podem ser colaborativos, e a comunicação, assim como a motivação e a 

liderança podem produzir um melhor desempenho econômico (FLEURY E FLEURY, 1997 

apud TAVARES, FRANÇA, 2009). Desse modo, o sucesso vincula-se "ao grau de 

envolvimento e participação de todas as pessoas dentro da organização". (TAVARES, 

FRANÇA, 2009, p.1).  

Lucht, Oliveira e Casali (2009) procuraram analisar pontos de convergência entre a 

Teoria Institucional, Teoria da Estruturação e a Teoria Comunicacional das Organizações, sob 

a perspectiva da Escola de Montreal. Os autores trabalharam a institucionalização como meio 

de infundir valores (SELZNICK, 1971 apud LUCHT; OLIVEIRA; CASALI, 2009), e a 

desinstitucionalização como legitimidade de prática organizacional que sofreu desgaste por 

pressões instrumental, política ou social (OLIVER, 1992 apud LUCHT; OLIVEIRA; 

CASALI, 2009). Desse modo, "sob uma lógica comunicacional, as ações serão 

institucionalizadas por meio de discursos, os quais são formados por texto" (LUCHT; 

OLIVEIRA; CASALI, 2009, p.3). Em outros termos, através da linguagem as instituições e 

suas práticas são perpetuadas. Para os autores, as instituições são padrões sociais, cuja 

sobrevivência é atribuída ao processo social autoativado (JEPPERSON, 1991 apud LUCHT; 

OLIVEIRA; CASALI, 2009), constituem-se como fim das atividades discursivas (PHILLIPS; 

LAWRENCE; HARDY, 2004 apud LUCHT; OLIVEIRA; CASALI, 2009).  

Ainda no estudo de Lucht, Oliveira e Casali (2009), na perspectiva estruturalista, 

"tanto o acesso à experiência do mundo quanto essa própria experiência são mediados pelos 

sistemas simbólicos e pela linguagem - a qual é entendida como comunicação verbal e não-
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verbal" (RICOEUR, 2000 apud LUCHT; CASALI, 2009, p.5). Os autores comentam que 

Heracleous e Hendry (2000) entendem a materialidade, os textos como mediadores da 

constituição da organização, conforme pontua Lucht, Oliveira, Casali (2009). As práticas 

discursivas uma vez cristalizadas podem limitar ou favorecer a ação dos sujeitos nas 

organizações (HERACLEOUS; HENDRY, 2000 apud LUCHT; OLIVEIRA; CASALI, 

2009). No contexto organizacional, o texto segue a lógica das interações e metaconversações 

(ROBICHAUD; GIROUX; TAYLOR, 2004 apud LUCHT; OLIVEIRA; CASALI, 2009). 

Sob a perspectiva de Taylor, a Escola de Montreal confere o mesmo valor a linguagem e 

manifestações materiais, o subjetivo e objetivo do mundo das organizações estabelecem a 

lógica de equivalência entre ambos - comunicação e organização (LUCHT, OLIVEIRA, 

CASALI, 2009). A teoria da có-orientação e a dinâmica do texto/conversação explicam as 

organizações a partir da comunicação (TAYLOR; ROBICHAUD, 2004 apud LUCHT, 

OLIVEIRA, CASALI, 2009).  Para Lucht, Oliveira e Casali (2009), a abordagem pragmática 

da linguagem concebe a linguagem como ação, trata-se de um processo social. A Escola de 

Montreal, a Teoria da Estruturação e a Teoria Institucional perspectivam a institucionalização 

por meio do discurso enfatizando os efeitos desse uso linguagem. É seu uso social que produz 

os sentidos, a linguagem como ação depende do seu contexto social, igualmente a 

comunicação organizacional depende do seu ambiente social, histórico, cultural, econômico, 

político e legal. Como a Teoria Institucional prescreve que a institucionalização ocorre por 

meio da linguagem em uso pode contribuir com os estudos a partir de sua relação com a 

Escola de Montreal, assim como a Teoria da Estruturação. Finalmente "a linguagem atua 

como comunicadora e organizadora de uma realidade socialmente e recursivamente 

construída numa complexidade de processos" (LUCHT, OLIVEIRA, CASALI, 2009). Os 

autores chamam a atenção para a necessidade de outras pesquisas empíricas que auxiliem os 

aspectos destacados entre as três teorias, sobretudo porque eles não desenvolveram a pesquisa 

de campo. Desta feita, finalizam o aporte teórico asseverando que a Teoria Institucional trata 

a constituição das organizações, entendendo-as como entidades e processos (DIMAGGIO, 

1988 apud LUCHT, OLIVEIRA, CASALI, 2009); a Escola de Montreal tangencia a 

organização a partir da comunicação, uma lógica processual inserida na teoria da có-

orientação e na dinâmica do texto/conversação (LUCHT, OLIVEIRA, CASALI, 2009) 

Lessa, Mendonça e Bastos (2009) discutem a aplicação do gerenciamento de 

impressões (GI) na comunicação organizacional e propõem modelo de aplicação do GI na 

comunicação interna de responsabilidade social empresarial, focando, portanto, o público 

interno. Os autores trazem as estratégias e táticas diretas de GI Organizacional elaboradas por 
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Mendonça e Amantino-de-Andrade (2003) com base em Mohamed et al (1999); e a proposta 

de aplicação do GI na comunicação interna de responsabilidade social com base em Carroll 

(1979), Hitt, Miller e Colella (2007); Argenti (1996); Mendonça e Amantino-deAndrade 

(2003); Mendonça e Gonçalves (2004); Mohamed, Gardner e Paolillo (1999). Para Lessa, 

Mendonça e Bastos (2009), a inserção de valores sociais na cultura da organização pode ser 

via comunicação. Logo, numa perspectiva instrumental, o modelo pretende como resultados: 

segurança, confiança, disseminação de valores, envolvimento dos funcionários, satisfação no 

trabalho, compromisso dos funcionários. Os indivíduos, grupos ou organizações adotam 

táticas de gerenciamento de impressões com o objetivo de promover uma determinada 

imagem, visando determinado fim. Uma imagem socialmente responsável internamente 

reflete para o ambiente exaterior. Os autores entendem que GI potencializa a comunicação 

dos valores organizacionais, das ações de RSE, mas o sucesso desta comunicação depende do 

público interno, de como a interpretam.  Ademais, acrescentam que a legitimação do modelo 

proposto demanda ainda estudos empíricos, mas acreditam que o GI como base teórica auxilia 

a compreensão do processo comunicacional no âmbito da organização em se tratando do 

público interno (LESSA; MENDONÇA; BASTOS,2009) 

Coelho e Godói (2010) analisaram a coerência entre as estratégias discursivas a partir 

dos Relatórios de Sustentabilidade e as práticas ambientais das organizações, que constam no 

ranking Top 10, contemplado pela pesquisa “Rumo à Credibilidade”. Ainda, como 

contraposição ao discurso institucional, foram analisadas as práticas das empresas presentes 

no discurso midiático (jornais e revistas), sendo encontrado contradições relevantes, 

sugerindo que o discurso nem sempre é a prática. Segundo as autoras lembram, “comunicar e 

informar são escolhas” (CHARADEAU, 2007 apud COELHO; GODOI, 2010). As autoras se 

basearam na análise sociológica do discurso inspiradas em nomes como Alonso, 1998; 

Alonso; Callejo, 1999; Conde, 1999; 2002; 2007; Ruiz Ruiz, 2009; Godoi, 2006; 2009, 

destacando sobretudo o contexto (COELHO; GODOI, 2010).  De acordo com as autoras, os 

Relatórios de Sustentabilidade deveriam ser um instrumento de comunicação pública e 

transparência das organizações, entretanto perceberam discursos prescritivos por parte das 

organizações. Este estudo está mais focado na imagem da organização, não contemplando a 

comunicação no CO, especificamente no microcomportamento individual.  

Lima, Kempner e Tiscoski (2010) discutem as relações entre discurso e aprendizagem 

em organizações complexas, segundo a perspectiva luhmaniana, a partir do Agir 

Comunicativo de Habermas. O trio entendeu que o discurso amplia as expectativas de 

interesses nas organizações, politiza as decisões, possibilita a "racionalização comunicativa 
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mediadora" (LIMA; KEMPNER; TISCOSKI, 2010, p.14). O discurso atua, portanto, na 

transformação das empresas, prestigiando a comunicação entre os participantes da 

organização. Os interesses e a comunicação possibilitam a aprendizagem a partir dos 

processos produtivos, privilegiando melhorias. Nestes termos, as organizações que abrem 

espaço para a discussão com os trabalhadores são mais vocacionadas à aprendizagem e à 

inovação. Daí asseveraram que o discurso está ligado à possibilidade de transformação das 

organizações.  (LIMA; KEMPNER; TISCOSKI, 2010). Neste artigo, a comunicação é um 

caminho para a aprendizagem. 

Irigaray, Saraiva e Carrieri (2010) voltaram-se para o entendimento acerca das funções 

sociais do humor e da sua eficácia como instrumento de comunicação. No Brasil, segundo os 

autores, os comentários bem humorados e pilhérias integram algumas tipologias: psicológico 

(avarento e honestidade); estético (obesos e loiras); raças e etnias (judeus e negros); e 

finalmente a orientação sexual, configurando-se em objeto de estudo os trabalhadores 

homossexuais.  Na empresa pesquisada, identificaram a discriminação contra homossexuais 

manifestada sobretudo no humor; a competência profissional não afasta o homossexual de ser 

alvo de comentários bem humorados; o próprio sujeito tece críticas a seus pares, assim como 

usa o humor como discriminação a si próprio. O humor, usado como forma de controle, é 

respaldado pela sociedade ao desrespeitarem os homossexuais.  Os autores trabalharam com 

pesquisa qualitativa cujos instrumentos de coleta foram observações dos comportamentos 

espontâneos, diálogos mais íntimos e entrevistas com roteiro semiestruturado. As entrevistas e 

as anotações de campo envolveram análise do discurso. 

Weber e Grisci (2010) com foco no trabalho em equipe discutem o que subjaz ao 

discurso político de diferenciação entre trabalho individual e trabalho coletivo, as 

possibilidades do coletivo no trabalho imaterial. As autoras trouxeram a perspectiva de 

diversos teóricos de grupo/equipe, apontando a diferenciação entre os termos, e de imagens 

colhidas na internet, em site de busca, com representações das duas palavras. Ao termo equipe 

estavam associadas imagens temáticas que remetiam à trabalho, a desempenho e à 

produtividade; animais em situações coletivas. As imagens ligadas a grupo apresentaram-se 

de modo mais informais quando remetiam a trabalho, sugerindo compartilhamento, afeto, 

indivíduos singulares, destacando os indivíduos dos grupos.  Weber e Grisci (2010) 

perceberam que os grupos aparecem como um conjunto de pessoas, as equipes assumem uma 

dimensão ampliada, com funcionamento conduzido por associações e comprometimento com 

os resultados. Elas ressaltaram que os sujeitos encontram outras conexões notadamente 

contatos informais, que, além de permitirem a execução do trabalho, favorecem satisfação e 
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reconhecimento, corroborando com a eficácia das práticas discursivas na forma de ser e de 

trabalhar (WEBER; GRISCI, 2010).    

Retomando a pesquisa de Sobral e Mansur (2013), compreendida no período de 2000 a 

2010, foram identificados 19 (dezenove) artigos que traziam como tema central a 

comunicação, embora vários tangenciassem simultaneamente outras temáticas. Todavia, 

destes artigos, nem todos correspondiam à relação comunicação-CO - no âmbito do 

microcomportamento, como aliás é inerente ao CO, sobretudo no setor público - olhar lançado 

neste projeto. Concluiu-se que estes textos, muitas vezes, estavam focados na comunicação no 

nível macro. Interessados em perspectivas também mais recentes, consideramos ainda os 

trabalhos a partir de 2005, resultando em nove artigos até 2010.    

Adicionalmente realizamos uma busca na base Scientific Electronic Library Online – 

SciELO. Um primeiro filtro com a combinação dos termos CO e comunicação resultou em 

apenas um artigo. Abrimos o filtro, permanecendo apenas CO, sendo listado mais vinte e oito 

artigos. Após desconsiderar os que não se inseriam entre 2011 e 2015, ou não estavam 

alinhados à temática CO, permaneceram dezessete artigos para identificarmos (vide tabela), 

mediante leitura do resumo e, quando necessário, do artigo, fundamentalmente a variável 

comunicação (1). Não estamos computando aqui, evidentemente, o de Sobral e Mansur (2013) 

naturalmente comentado ao longo desta pesquisa, sendo até mesmo ponto de partida sobre o 

estado da arte no campo do CO.  
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Tabela 6 - Categorias conceituais e respectivas frequências temáticas       

Categorização / temas    Total 

Gestão de Pessoas  O fazer humano e a gestão de pessoas 1 

Aprendizagem  Aprendizagem informal e mecanismos de aprendizagem 2 

Clima organizacional Orientação do comportamento, organização no trabalho 1 

Competências no trabalho  Competências no trabalho 1 

Atitudes e comportamentos 

no trabalho 
Comportamento ético, pró-ativo, desempenho, 

desenvolvimento 4 

Relação indivíduo-

organização  
Vínculos organizacionais  1 

Afeto 
Felicidade, emoções e estratégias de regulação emocional, 

compatibilidade de valores indivíduo-organização   2 

Liderança Perfil e estudos da liderança  2 

Mudança  
Impacto das mudanças no comportamento dos sujeitos e 

na cultura da empresa 1 

Comunicação   A voz e o silêncio, suas influências e efeitos 1 

Equipes 
Compreensão de como os indivíduos entendem o trabalho 

em equipe     1 

Totais   17 

Fonte: Dados coletados na base Scielo  

 

 

Esta tabela, com base no período 2011-2015, ilustra a predominância de artigos sobre 

atitudes e comportamentos (4), sugerindo uma maior preocupação dos pesquisadores quanto à 

compreensão do comportamento no ambiente de trabalho, inclusive contrariando a tendência 

apresentada na tabela construída por Sobral e Mansur (2013)91.  Já, a comunicação exibe uma 

disposição visivelmente menor nos estudos (1), conforme já fora identificado por Sobral e 

Mansur (2013) e reiterado na pesquisa que realizamos na base Scielo – Scientific Eletronic 

Library Online. A identificação da categoria/tema teve como norte o trabalho de Sobral e 

Mansur (2013), que por sua vez, basearam-se nas revisões da literatura internacional – Annual 

Review of Pscycology e no Academy of Management Journal – que versavam sobre CO. 

Moura-Paula (2014) realizou um levantamento bibliográfico, buscando como tem sido 

estudado o silêncio e as consequências deste para os membros das organizações, para as 

próprias organizações e para a sociedade. Identificaram que a pesquisa brasileira sobre o 

silêncio (principalmente na terceira onde) tem procurado fazer uma ponte entre o 

                                                      
91 Para aprofundamento consultar “Produção Científica Brasileira em Comportamento Organizacional no período 

de 2000-2010”, artigo elaborado por Filipe João Bera de Azevedo Sobral e Juliana Arcoverde Mansur, que está 

disponível na base scielo, no http://www.scielo.br/pdf/rae/v53n1/v53n1a03.pdf. 
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conhecimento exterior e a cultura local ou procurado entender o silêncio também como 

espaço de compreensão e aprendizagem. O autor faz uma releitura de revisão sobre voz e 

silêncio nas organizações, comenta a evolução do campo com base nos estudos de Brinsfield, 

Edwards e Greenberg (2009) (MOURA-PAULA, 2014). Os primeiros estudos estavam 

centrados na conceituação; a segunda fase, focada nos comportamentos que levavam os 

empregados a manifestarem a voz, com pouco destaque ao silêncio, contemplando denúncias 

de irregularidades, discordâncias, justiça organizacional; cidadania organizacional e 

influências culturais; e a terceira onda contempla o estudo do uso da voz em diversas 

circunstâncias e aumento da atenção em relação ao silêncio (MOURA-PAULA, 2014).   

O silêncio organizacional, visto como retenção de opiniões por parte dos empregados, 

é percebido como fenômeno coletivo, pois pode implicar a relação entre os pares, com os 

superiores ou provenientes da cultura (MORRISON; MILLIKEN, 2000 apud MOURA-

PAULA, 2014). O silêncio dos empregados é entendido como uma forma de expressão 

individual, cognitiva e afetiva (PINDER; HARLOS, 2001 apud MOURA-PAULA, 2014). É 

benéfico quando reduz a sobrecarga de informações e os conflitos; é prejudicial quando inibe 

a inovação e reduz a satisfação e comprometimento, acarretando em consequências negativas 

para as organizações (MORRISON, 2011; WANG; HSIEH, 2013 apud MOURA-PAULA, 

2014). É possível sugerir que, 

 
a retirada do trabalho relaciona-se, pois, a uma série de comportamentos 

disfuncionais dos empregados, que variam desde uma diminuição do desempenho, 

com atrasos frequentes, absenteísmo, rotatividade, negligência e menores níveis de 

comprometimento (SHERIDAN, 1985; BRINSFIELD, EDWARDS, GREENBERG, 

2009 apud MOURA-PAULA, 2014). 

 

A literatura aponta uma tendência de substituição dos textos conceituais para as 

pesquisas teórico-empíricas, trabalhos qualitativos e quantitativos que investigam como o 

clima influencia o silêncio, além de propostas de escalas (MOURA-PAULA, 2014). Os 

autores consideram, finalmente, a necessidade de novas pesquisas sobretudo com base na 

matriz cultural ou outros métodos teóricos-metodológicos (MOURA-PAULA, 2014).  

Diante deste retrato no campo do CO, podemos inferir que embora o tema 

comunicação esteja presente nos estudos, tem trabalhado pouco o CO na esfera pública, o que 

deixa uma grande limitação no campo e cria dificuldades de localizarmos maiores referências 

para este projeto. Todavia, mesmo com a limitação, acreditamos que este trabalho possa 

suscitar discussões e o reconhecimento da importância da comunicação-CO por parte de 

pesquisadores e gestores públicos. Acrescentamos que esta revisão desses trabalhos no campo 
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do CO, que retratam os diferentes enfoques, pode sugerir uma riqueza quanto à percepção de 

variáveis envolvidas, uma vez que não apresentam limitações de temas e construtos dada à 

subjetividade inerente ao elemento humano e suas relações no ambiente de trabalho, mas 

certamente algumas variáveis não têm sido fruto de consenso mas sobretudo mais recorrentes 

nas pesquisas. Mansur e Sobral (2014), por exemplo, apontam um quadro extenso de 

variáveis, corroborando com a riqueza do tema CO, reforçando ainda a escassez da literatura 

sobre a comunicação. Em que pese existam poucos estudos que abordem a troca de 

informações e simultaneamente a geração de ideias e sentimentos, a comunicação é 

fundamentalmente um processo social, portanto base da existência do ser humano. E, 

continuando esta linha de raciocínio, podemos dizer que a comunicação se presta ao papel de 

difundir as representações sociais que os sujeitos têm de si e do outro numa perspectiva 

social.  
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CAPÍTULO IV– REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

 

As representações sociais como fenômenos e como aspectos teóricos dedicam-se aos 

estudos das trocas simbólicas entre os grupos e o compartilhamento do conhecimento – 

interacionismo simbólico. Estão inseridas na cotidianidade dos indivíduos na reapropriação de 

conceitos elaborados ao longo da vida social, construídos e difundidos na comunicação. A 

literatura tem demonstrado que as RS derivam da partilha,  dos pensamentos consensuais e  

 

a comunicação [...] está indissociavelmente relacionada com as representações 

sociais [...] É em processos comunicacionais que é possível compreender o mundo 

real e o mundo subjetivo, construí-lo, compreendê-lo, compreendermo-nos e 

compreender os outros, permitindo a partilha, a construção e as visões comuns, da 

comunhão de pensamentos (BRAGA; CAMPOS, 2016, p.89).  

 

 

4.1 DAS REPRESENTAÇÕES COLETIVAS ÀS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UM 

MODO DE VER O MUNDO   

 

 

Berger e Luckman (2004, p.72) comentam que “a plasticidade do organismo humano e 

sua susceptibilidade às influencias socialmente determinadas”. Para eles “toda atividade 

humana está sujeita ao hábito. Qualquer ação frequentemente repetida torna-se moldada em 

um padrão, que pode em seguida ser reproduzido com economia de esforço e que, ipso facto, 

é apreendido pelo executante como tal” (BERGER; LUCKMAN, 2004, p. 77). Desta forma, 

os autores defendem que aquilo que tem significado para o sujeito é inserido na sua rotina, 

passa a integrar o seu cotidiano e é (re) construído no curso da história compartilhada.  

Neste sentido, as representações sociais podem subsidiar a investigação de fatores 

individuais grupais e societários que, a partir de processos históricos, sociais e simbólicos, 

podem impactar a conduta dos atores sociais. De acordo com Xavier (2002), “representação é 

interpretada como fenômeno inscrito na história, nas relações materiais, na vida social”. 

Diante disso, o processo de ocupação e colonização das terras Brasileiras, a herança 

ibérica, a formação do aparelho estatal e as disfunções burocráticas sugerem elementos que 

incidem sobre o comportamento dos servidores públicos, por conseguinte das representações 

sociais que uma vez ancoradas e objetivadas culminam no modo de ver o mundo. É neste 

ponto que a teoria das representações sociais busca compreender as significações das 
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realidades criadas e compartilhadas pelos grupos sociais, fazendo-se necessário, portanto, a 

apresentação desta teoria.  

Nas pesquisas sobre representações sociais, têm pesquisadores como Silva e Ichikawa 

(2009) que argumentam a necessidade de perscrutar a evolução histórica do conceito de 

representações. Neste sentido, diversos estudos concordam que as Representações Coletivas 

Durkheimianas motivaram as Representações Sociais de Moscovici (ARRUDA, 2002; 

CAPELLE, 2002; YAMAMOTO, 2005; DURAN, 2012; SPINK, 1993; XAVIER, 2002). 

De acordo com Xavier (2002), por exemplo, o termo representações, na sua origem, 

envolvia um caráter subjetivo, traduzia uma reflexão cognitiva vinculada meramente à 

experiência individual de apreensão das coisas. Na sua evolução, esta natureza subjetiva 

(consciência própria de cada um) concede lugar à objetividade. Pode-se inferir que deixa de 

representar apenas a relação do indivíduo com ele mesmo (fonte individual) para alcançar 

também a relação do sujeito com o grupo e deste com os objetos. Nesta seara, a presença 

durkheimiana foi fundamental.  

 
Os modos de agir individuais, o sentir e o pensar socialmente são, pois, ‘efeitos’ 

psíquicos, provocados pelos ‘meios próprios da consciência coletiva’ em sua ação 

sobre os indivíduos. Está dado, assim, o caráter ‘objetivo’ (XAVIER, 2002, p. 21). 

 

Para Xavier (2002), Durkheim tinha uma meta de encontrar algo que proporcionasse 

unidade à vida social. No primeiro momento a resposta foi dada pela consciência coletiva. 

Parte-se do princípio que o conjunto dos indivíduos ou a associação de indivíduos produz um 

todo – realidade social – que ultrapassa as partes que o formam. Essa realidade social é o que 

ele denomina consciência coletiva, a qual implica minimizar as diferenças individuais, 

encerra, portanto, a unidade da vida expressa pelas representações coletivas.  

 
A concepção de Durkheim era bastante estática, o que possivelmente correspondia à 

estabilidade dos fenômenos [...] as representações coletivas eram vistas, [...] como 

dados [...] como entidades explicativas absolutas, irredutíveis por qualquer análise 

posterior, e não como fenômenos que devessem ser eles próprios explicados (SÁ, 

2004, p.23). 

 

Para Arruda (2002), as representações coletivas em Durkheim gozavam de razoável 

estabilidade. Suas formas intelectuais (MOSCOVICI, 2009), isto é, seus elementos 

constituintes estavam sob “um grande guarda-chuva que abrigava crenças, mitos, imagens, e 

também o idioma, o direito, a religião, as tradições” (ARRUDA, 2002, p.134), aproximando-

se do group mind, conforme afirmaria Moscovici (ARRUDA, 2002), e geradora de uma 

coesão social (VALA, 1998). Esta generalização implica que “qualquer tipo de idéia, emoção 



125 

 

ou crença, que ocorresse dentro de uma comunidade, estava incluído. Isso representa um 

problema sério, pois pelo fato de querer incluir demais, inclui-se muito pouco: querer 

compreender tudo é perder tudo” (MOSCOVICI, 2009, p.46). 

Numa leitura que as pesquisadoras Silva e Ichikawa (2009) fizeram de Durkheim 

(1970), a superação individual através da consciência coletiva é promovida pelas instituições 

sociais, pois estas determinam os modos de agir, pensar e sentir exteriores aos indivíduos, 

conduzindo-os a determinadas ações e comportamentos, devido à capacidade coercitiva que 

tais instituições apresentam (SILVA; ICHIKAWA, 2009).   

Na sociedade que prevalece elos de referência, unidades unificadoras como as 

religiões, a representação coletiva parece cumprir o seu papel, mas a dinâmica do mundo 

moderno porta novos fenômenos representacionais exigindo novos olhares. A justificativa 

veio do próprio Moscovici (1985), quando declarou que “as representações sociais tornam-se 

cada vez mais importantes enquanto que os sistemas unificadores que temos (ciência, religião, 

ideologia, o estado) se tornam mais mutuamente incompatíveis” (MOSCOVICI, 1985, p.3). 

“Em outras palavras, existe uma necessidade contínua de re-constituir o ‘senso comum’ ou a 

forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma 

coletividade pode operar” (MOSCOVICI, 2009, p.48). 

Se o sujeito cria realidade para dar sentido aos objetos ou posicionar-se no mundo, 

emerge daí o estudo investigativo de Moscovici. Psychanalyse, son image et son publiq 

traduziu a preocupação de Moscovici (1961). Segundo Arruda (2002), a obra de Moscovici 

(1961) traduziu sua preocupação com a construção do saber e do valor do saber prático. Desse 

modo, procurou estudar sobre o modo como a sociedade parisiense se apropriava das teorias 

da psicanálise (ciência), as difundia e propagandeava no meio social francês (senso comum), 

ou seja, como e porque as pessoas partilham conhecimento, culminando em realidade comum. 

Neste contexto, Moscovici (2009) procurou demonstrar que as representações coletivas eram 

incapazes de responder apropriadamente aos tempos modernos, cuja expressão dinâmica 

contraria a natureza estática das representações coletivas.  

 
O que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos, longe de serem receptores 

passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas 

próprias e específicas representações e soluções às questões que eles mesmos 

colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, laboratórios, etc. as pessoas 

analisam, comentam, formulam ‘filosofias’ espontâneas, não oficiais, que têm um 

impacto decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas, na maneira como eles 

educam seus filhos, como planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e 

as ideologias apenas lhes fornecem o ‘alimento para o pensamento’ (MOSCOVICI, 

2009, p. 45). 
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Parafraseando Moscovici (2003), do mesmo modo que Durhkeim acreditava ser 

impertinente limitar as representações ao corpus anatômico ou psicofísico, tendo em vista que 

elas modificam umas às outras e criam uma nova realidade, as representações coletivas 

também não podem ficar adstritas à vida mental de indivíduos isolados.  Esse será o novo 

olhar que Moscovici lançará sobre as representações - interface entre o indivíduo e coletivo, 

ambos inseridos em um contexto dinâmico, onde ressignificações vão sendo processadas.  

Nestes termos, as representações sociais de Moscovici, segundo Sá (1996), dotadas de 

poder convencional e prescritivo sobre a realidade, encerram-se no delineamento do 

pensamento desenvolvido na vida cotidiana. A dupla natureza pode ser melhor compreendida 

trazendo a fala de Moscovici (2009). 

 
Assim, nós ao passarmos a afirmar que a terra é redonda, associamos comunismo 

com a cor vermelha [...] quando uma pessoa ou objeto não se adéquam exatamente 

ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada 

categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem 

compreendido, nem decodificado (MOSCOVICI, 2009, p.34). 

 

Infere-se, portanto, que as representações convencionalizam os objetos ou as pessoas. 

Acedem a uma forma definitiva e localizável e novos ingredientes são adicionados aos menus. 

Ao mesmo tempo as representações são prescritivas, através de tradições e estruturas acabam 

por se constituir em um ambiente real. “O poder e a claridade peculiares das representações – 

isto é, das representações sociais – deriva do sucesso com que elas controlam a realidade de 

hoje através da de ontem e da continuidade que isso pressupõe” (MOSCOVICI, 2009, p.38).   

Esse mecanismo psicossocial de construção de uma realidade forjada é descrito por 

Moscovici (1985) como um processo de objetivação e ancoragem92. A amarração ou 

ancoragem transfere para o mundo dos sujeitos referências para fins de comparação e 

interpretação, implica classificar e rotular, isto é, estabelecer relações entre categorias e 

rótulos. Assim nomeação e classificação são duas formas de ancorar que envolvem a criação 

de um protótipo (MOSCOVICI, 2009). 

  
Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são 

classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo 

tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um distanciamento, 

quando não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras 

pessoas […] No momento em que nós podemos falar sobre algo, avaliá-lo e então 

                                                      
92 Vala (1997) comenta que os estudos sobre construção de categorias sociais não têm ignorado o papel das RS. 

“Num primeiro nível de análise, a ancoragem das RS refere-se ao papel das RS enquanto âncoras que apoiam a 

construção de categorias identitárias, de clivagens sociais e de posições sociais” (VALA, 1997, p.8). “Num 

segundo nível de análise [...] referimo-nos às âncoras necessárias ao processo de construção das RS, entre as 

quais as identidades sociais” (VALA, 1997, p.9). 
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comunicá-lo […] nós podemos representar o não-usual em nosso mundo familiar” 

(MOSCOVICI, 2009, p.61-62).  

 

A objetivação, por seu turno, reproduz o objeto, torna visível, quase tangível, 

corresponde a um núcleo figurativo, que ao ser externalizado cria algo novo. 

Objetivação une a idéia de não-familiaridade com a de realidade, torna-se a 

verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um universo 

puramente intelectual e remoto a objetivação aparece, então, diante de nossos olhos, 

física e acessível […] A materialização de uma abstração é uma das características 

mais misteriosas do pensamento e da fala […] transformar a palavra que substitui a 

coisa, na coisa que substitui a palavra (MOSCOVICI, 2009, p.71). 

 

Essa dialogicidade ou dinâmica sugere a importância de se levar em consideração 

comportamentos individuais e fatos sociais em suas particularidades históricas e o contexto. 

Ademais, segundo Sá (1996), tudo é importante nas representações sociais, a teoria do senso 

comum agrega conceitos e explicações que, num movimento contínum, promove a 

interpretação e a construção das realidades sociais.  

Para afirmar a presença do senso comum, convém lembrar, que Moscovici (1985) 

declara a coexistência de dois universos de pensamento, o consensual e o reificado. O 

universo consensual é aquele em que ocorre o senso comum, é o espaço do diálogo, os 

indivíduos são relativamente livres para manifestarem suas opiniões (SÁ, 1996; ARRUDA, 

2002). (grifo nosso). O universo reificado é onde em que se produz e circula as ciências, seus 

ocupantes não estão igualitariamente representados, há um comportamento, um estilo 

apropriado a cada circunstância, não é espaço de concordâncias recíprocas, mas de regras e 

convenções (SÁ, 1996).  

 
Nos últimos, bastante circunscritos, é que se produzem e circulam as ciências e o 

pensamento erudito em geral, com sua objetividade, seu rigor lógico e 

metodológico, sua teorização abstrata sua compartimentalização em especialidades e 

sua estratificação hierárquica. Os universos consensuais correspondem as atividades 

intelectuais de interação social cotidiana pelas quais são produzidas as 

Representações Sociais. As “teorias” do senso comum que são aí elaboradas não 

conhecem limites especializados, obedecem a uma outra lógica, já chamada de 

“lógica natural” (SÁ, 1996, p. 28-29). 

 

Aqui cabe um adendo, a liberdade dos indivíduos, nos parece, que pode ser objeto de 

discussão, uma vez que, muitas vezes, as pressões normativas podem silenciar os sujeitos. 

Todavia, os dois universos expressam o pensamento científico e o conhecimento prático 

respectivamente. Este conhecimento é elaborado socialmente e tem a função de interpretar, 

pensar e atuar sobre a realidade. A linguagem, neste contexto, desempenha um importante 

papel, pois é condição de existência das representações. 
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Moscovici classificou três formas de representação: a hegemônica, numa aproximação 

com a representação coletiva durheimiana, refere-se ao conhecimento que é amplamente 

partilhado, ou seja, ancora-se nas crenças e valores largamente partilhados por grupos 

fortemente estruturados e estruturantes; a emancipatória está ancorada nas relações de 

cooperação entre grupos sociais, resultam das trocas simbólicas; e polêmicas93, no conflito 

entre os grupos sociais, ancoradas nos fenômenos identitários94 e nas relações entre os grupos, 

segundo Vala (1997).   

De acordo com Braga e Tuzzo (2010, p.5), a relação entre representações sociais e 

sistemas de comunicação “possibilitou a sistematização de três sistemas de comunicação: a 

propagação, a difusão e a propaganda”. As tipologias das representações elaboradas por 

Moscovici ajudam a compreender como as representações se inscrevem nas comunicações 

(VALA, 1997). Logo, é possível sugerir que aquilo que se comunica são discursos 

impregnados de representação. A descrição das tipologias conforma os atos comunicativos. 

Nestes termos, a representação social como processo cognitivo e social95 impacta a 

vida cotidiana, acarretando implicações nos campos da comunicação e do comportamento do 

grupo. Segundo Braga e Tuzzo (2010, p.2), as representações sociais são resultantes do modo 

como os atores sociais representam socialmente esse objeto ou comportamento e do 

significado que este adquire em suas vidas”. A discussão entre os grupos são atos 

comunicativos de partilha de consenso. Logo, as comunicações disseminam as representações. 

Estas, por sua vez, são fenômenos que os sujeitos (re) constroem porque foram objetivados e 

ancorados, permitindo delinear o mapa conceitual que irá reger o comportamento e as ações 

dos sujeitos.  

Numa palavra, Moscovici (1985) concebe a RS como um tipo particular de 

pensamento, cuja função é a elaboração e a organização dos comportamentos e das 

comunicações entre os indivíduos. Este modelo de conduta socialmente inculcado, segundo 

Jodelet (2001), é um saber praticado. As representações atrelam o sujeito ao objeto, orientam 

                                                      
93 Note a diferença. Embora guarde alguma afinidade as representações hegemônicas e polêmicas, a última passa 

a se constituir como polêmicas quando um grupo se projeta denegrindo a imagem do outro. 
94 E tais fenômenos identitários são determinados pela aprendizagem, reflexividade e comunicação (VALA, 

1997). 

 
95 Esclarecendo, seu aspecto cognitivo supõe um sujeito ativo (ABRIC, 2001), apresentando assim uma textura 

psicológica (MOSCOVICI, 1976, p.40 apud ABRIC, 2001) submetida a regras que regem os processos 

cognitivos. Seu componente social está diretamente determinado pelos condições sociais em que uma 

representação social é elaborada e transmitida (ABRIC, 2001). Assim estão submetidas a uma lógica dupla: 

cognitiva e social, podem ser definidas como construções sociocognitivas, regidas por regras próprias. 



129 

 

as condutas, incidem sobre o processo de (re) conhecimento, apresentam características 

particulares: 

 
a representação mental, como a representação pictórica [...] dá uma visão desse 

objeto, toma-lhe o lugar [...] é, pois, a representante mental do objeto que reconstitui 

simbolicamente [...] como conteúdo concreto do ato de pensar [...] carrega a marca 

do sujeito e da sua atividade [...] caráter construtivo [...] que, comporta uma parte de 

reconstrução, de interpretação do objeto e de expressão do sujeito (JODELET, 2001, 

p.5). 

 

Pode-se depreender que a representação social refere-se a tudo aquilo que tem algum 

significado para os atores sociais, algum significado traduzível; envolve as operações do 

sujeito com o objeto, quais sejam, simbolizar, interpretar e atribuir um significado. 

A representação, para Abric (2003, p. 59), é um “conjunto organizado de opiniões, de 

atitudes e de crenças acerca de um objeto. Produzida socialmente, é fortemente marcada por 

valores correspondentes ao sistema sócioideológico e à história do grupo [...] constitui um 

elemento essencial de sua visão de mundo”96. Ele continua, afirma que a análise da 

representação deve levar em consideração as duas faces da moeda: conteúdo e estrutura.  

 

 

4.2 TEORIA DO NÚCLEO CENTRAL 

 

 

Abric (2001) então amplia a ideia, declara que as representações se articulam em torno 

do núcleo central e dos sistemas periféricos. Ele parte da objetivação para construir a Teoria 

do Núcleo Central, em 1976 (ABRIC, 2003), quando adiciona outras funções às 

representações sociais: saber prático, identitárias, orientação e justificadora. Na verdade, a 

Teoria do Núcleo Central explica ou soluciona a aparente contradição97 da RS (ABRIC, 1993; 

SÁ, 1996).  

Sobre as funções da representação social, o saber prático permite entender e explicar a 

realidade, pois possibilita a construção dos saberes de modo coerente aos sistemas cognitivos 

e aos valores. Funda, portanto, o modo como sujeito deve falar ou comportar-se (ABRIC, 

                                                      
96 Tradução nossa. 

 
97 Sobre esta aparente contradição, como característica “as representações sociais são estáveis e dinâmicas, 

rígidas e flexíveis. Segunda característica, as representações sociais são consensuais, mas são marcadas por 

fortes diferenças interindividuais” (ABRIC, 1993, p.1). Ele identifica que a aparente contradição tem origem nas 

características estruturais e no modo de funcionamento (ABRIC, 1993).   
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2001). Para Almeida (2005, p.34), as RS “servem para que possamos explicar, compreender e 

dar sentido à realidade social”. 

As funções identitárias “definem a identidade e permitem resguardar especificidades 

dos grupos” (ABRIC, 2001, p.15), dizem respeito à identificação, à noção de quem somos, à 

elaboração da identidade pessoal e social consonantes aos sistemas normativos historicamente 

estabelecidos, resguarda as especificidades dos grupos (ABRIC, 2001). 

A função de orientação conduz o indivíduo a ação do sujeito no mundo real, refletindo 

a natureza das regras e laços sociais, portanto é um guia para a ação, “define o lícito, o 

tolerável, o inaceitável” (ABRIC, 2001, p.17) (tradução nossa). É um sistema de antecipações 

e expectativas, seleciona o filtro de informações, interpretações para o objeto, assim não 

depende da evolução da interação antes a precede e determina (2001). 

A função justificadora permite justificar a posteriori as posturas e os comportamentos, 

e se apoia no diálogo para explicar ao outro o porquê de um sujeito se comportar de 

determinada maneira, reforçando a diferenciação social, uma vez que, ao justificar, preserva-

se a distância social entre os grupos (ABRIC, 2001). 

Para Abric (2003), os elementos da representação não teriam o mesmo nível de 

importância, “alguns são mais importantes e outros periféricos (ABRIC, 2003, p.59). O que 

importa é se reconhecer, compreender e agir sobre uma representação, identificar sua 

organização, isto é, a hierarquia dos elementos que a constitui, e as relações que estes 

elementos estabelecem entre si. Desta forma, ele avança, ao afirmar que, toda representação 

está constituída de um núcleo central (NC) e sistemas periféricos (SP) (ABRIC, 1993).  

O NC tem suas funções particulares – geradora, organizadora – e propriedade 

estabilizadora – garantindo estabilidade à representação e preservando o modus vivendi dos 

grupos por ser resistente a mudanças.  Esta capacidade de manutenção é derivada de sua 

natureza rígida e de valores altamente cristalizados (ABRIC, 2001). Diferentemente se 

apresenta o sistema periférico, flexível e dinâmico, cujas funções são regulação e defesa. 

Ajusta as vozes, os discursos para proteger o NC (ABRIC, 2001). 

De acordo com Sá (1996), os teóricos do núcleo central encontraram uma solução 

teórica para os problemas empíricos que poderiam aparentemente apresentar as duplas de 

oposição, quais sejam: rígidas e flexíveis, estáveis e móveis, consensuais e cota-partes 

individuais. 

  

[...] núcleo central [...] 1. é marcado pela memória coletiva, refletindo as condições 

sócio-históricas e os valores do grupo; 2. constitui a base comum, consensual 

coletivamente partilhada das representações, definindo a homogeneidade do grupo 
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social; 3. é estável, coerente, resistente à mudança, assegurando assim a 

continuidade e a permanência da representação; 4. é relativamente pouco sensível ao 

contexto social e material imediato [...] Suas funções são gerar o significado básico 

da representação e determinar a organização global de todos os elementos. Em 

segundo lugar, haveria um sistema periférico, constituído pelos demais elementos da 

representação [...] atualiza e contextualiza as determinações normativas e 

consensuais deste último, daí resultando a mobilidade, a flexibilidade e a expressão 

individualizada das representações sociais. O sistema periférico apresenta, portanto, 

as seguintes características: 1.permite a integração das experiências e histórias 

individuais; 2.suporta a heterogeneidade do grupo e as contradições; 3.é evolutivo e 

sensível ao contexto imediato. Sintetizando [...] suas funções [...] na adaptação à 

realidade concreta e na diferenciação do conteúdo da representação, e, em termos 

históricos, na proteção do sistema central (SÁ, 1996, p. 3). 

 

De fato, para Abric (1993), a organização e o funcionamento da representação social é 

regulado por um sistema duplo em que cada parte assume uma função, mas complementar a 

outra. O sistema central compreende o núcleo central da representação, diretamente ligado a 

condições históricas, sociológicas e ideológicas, é essencialmente normativo, enquanto o 

sistema periférico é tipicamente funcional, mais sensível ao contexto imediato. Em outras 

palavras, a periferia funciona como uma interface entre a realidade e o NC, adaptando os 

discursos para proteger o NC (ABRIC, 1993).  

Dessa forma Abric (1993) justifica que organização interna das representações importa 

para se compreender os processos de evolução e transformações das representações sociais, 

para se compreender a relação entre as práticas sociais e as representações (ABRIC, 1993). 

Todavia, o mesmo autor, chama atenção, que grande parte dos estudos investigativos aborda 

apenas o que é verbalizado pelos indivíduos e grupos; e comenta que a aparente contradição 

entre NC e SP, conforme exposto até agora, requer ainda considerar os mecanismos de defesa 

dos indivíduos (ABRIC, 2003), revelando a existência de uma zona muda, provavelmente 

fruto de pressões normativas.  

 

 

4.3 ZONA MUDA (ZONE MUETTE): UMA POSSIBILIDADE  

 

 

Abric (2003) faz um balanço dos estudos de representação e comenta que grande parte 

aborda aquilo que é verbalizado pelos indivíduos e grupos. Oportunidade em que ele se 

questiona sobre a confiabilidade das respostas, tendo em vista que uma parte é verbalizada e 

outra pode não ser, em virtude do caráter contranormativo que ela veicula. Este pode ser 

entendido como um mecanismo de defesa do sujeito e, segundo Abric (2003), revela a 

existência de uma zona muda.  
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Zona muda é o falar não falado corresponde a um campo representacional entendido 

como “um subconjunto específico de cognições ou de crenças, que, mesmo sendo disponíveis, 

não são expressadas pelos sujeitos nas condições normais de produção e que se forem 

expressas (notadamente em certas situações) poderiam questionar os valores morais ou as 

normas valorizadas pelo grupo” (GUIMELLI & DESCHAMPS, 2000 apud OLIVEIRA; 

COSTA, 2007, p.75). 

Não nos parece difícil, portanto, pressupor que muitas coisas um sujeito só confidencia 

a ele mesmo, assim constrói narrativas que descreve uma realidade mediante significados e 

(re)interpretações autorizadas pelo grupo em que está inserido.  

Ainda no nosso entendimento, na investigação do núcleo central e das representações 

sociais como um todo, o olhar se volta para os planos discursivos. Não obstante, estes nem 

sempre são explícitos ou reverberados, o que possibilita a existência da hipótese de uma zona 

muda sobretudo quando são abordados temas polêmicos ou tensos. Logo, aquilo que o sujeito 

capta do mundo é ancorado, porém não é objetivado, não se materializa por revelar um 

contexto contranormativo.   

Corroborando, Menin (2006), afirma que as representações comuns aos grupos e 

partilhadas por eles nem sempre são reveladas no discurso cotidiano por serem 

manifestamente inadequados às normas daqueles grupos. A pesquisadora assevera que os 

estereótipos negativos e preconceitos inseridos neste espaço têm sido alvo de investigação da 

Escola de Aix-en-Provence (MENIN, 2006). 

De fato, para Abric (2003), o evento da zona muda é resultado de normas sociais, de 

pressões. Oliveira e Costa (2007) lembram que Abric (2005) também atribui à zona muda a 

gestão de impressões, é o mascaramento com intuito de transmitir uma boa impressão do 

próprio sujeito, do próprio interlocutor. Deriva daí o questionamento de Abric (2003, p. 61), 

se aquilo que os interlocutores verbalizam efetivamente é o que eles pensam “correspondent-

ils à la réalité des pensées et des pratiques de ceux qui nous lês fournissent”. 

Abric (2003) justifica as razões que, de certo modo, o levaram a este questionamento 

(as estatísticas e resultados das eleições para presidente na França, em 2002, apresentaram-se 

diferentes). Para Abric (2005), segundo a leitura de Oliveira e Costa (2007, p. 76), “é 

importante saber o que está oculto, pois, se são os elementos periféricos, não se trata de algo 

tão grave. Porém, se são elementos do núcleo central, todo significado da representação 

encontrar-se-á mascarado, ou seja, o não dito que é essencial”.  

Neste ponto, como forma de romper as barreiras, quebrar a pressão normativa, Menin 

(2006) arrola Abric para explicitar duas ferramentas que possibilitam reunir o conteúdo obtido 
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na coleta e ressaltar sua hierarquia. Em outros termos, uma primeira fase destinada à livre 

associação e uma segunda fase, à hierarquização. E, na sequência, discorre sobre as duas 

técnicas substituição e descontextualização.  

Menin (2006, p. 44) acredita que a zona muda “é constituída de elementos contra-

normativos, para revelá-los é preciso reduzir a pressão normativa sobre o sujeito que 

representa”. Abric (1976) esclarece que esta normatividade tem origem no grupo de referência 

e no próprio sujeito, e justifica a aplicação das duas técnicas - substituição e 

descontextualização normativa - para minimizar a pressão normativa (apud ABRIC. 2003). 

A técnica de substituição, segundo Menin (2006), procura reduzir o nível de 

implicação pessoal do indivíduo com relação à representação, como o próprio nome já faz 

uma alusão, o interlocutor é substituído pelos outros.  A técnica da descontextualização, por 

seu turno, insere o sujeito num contexto mais distante de seu próprio grupo de referência, 

abrindo-lhe espaço para expressar mais livremente seu pensamento, pois possibilita reduzir os 

riscos de julgamentos negativos por parte de seus interlocutores. Tais técnicas serão 

retomadas na metodologia (MENIN, 2006).  

Finalmente, cumpre acrescentar que esta representação social negativa sugerida pelos 

intérpretes do pensamento social brasileiro, de certo modo, também é uma das fontes 

inspiradores deste trabalho, sobretudo por partilharmos da noção de Gaffiè (2005), que 

estudar a RS de um objeto ou fenômeno é considerar ce que, comment, pourquoi, ou seja, o 

que, como e por que. O que os sujeitos pensam em relação a determinado objeto; como eles 

pensam esse objeto (constroem e utilizam); e por que pensam dessa forma em relação a esse 

objeto; ou seja, quais são as funções práticas e comunicativas da elaboração da realidade 

comum dos servidores.   

Logo, se por um lado o comportamento organizacional se debruça sobre o que as 

pessoas fazem e como afetam a organização, por outro lado, as representações se debruçam 

sobre o que as pessoas pensam. Concorrem com o processo, a identidade e a cultura 

organizacional. A expressão destes processos é disseminada pela comunicação.  Esta, 

compreendida de uma maneira integral, pois atravessa as ações organizacionais, segundo 

Restrepo (1995), a comunicação pode configurar a cultura e a identidade delineando um estilo 

próprio de ser e de projetar-se.  
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CAPÍTULO V – PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Houve um tempo em que o conhecimento era derivado de mitos, dogmas religiosos e 

pensamento filosófico. Na civilização ocidental, porém, a ciência ganhou estatuto hegemônico 

como critério promotor da verdade (MINAYO, 2009). Hoje fala-se em conhecimento do 

senso comum e, segundo Lakatos (1992), conhecimento científico. O que os diferencia são os 

procedimentos. O conhecimento cientifico é conquistado mais por meio de teorias que o senso 

comum (LAKATOS, 1992), e mais ainda pela possibilidade de ser verificado. 

O conhecimento científico é uma arte inerente à condição humana e, como tal, está 

sujeito a reinterpretações, a dúvidas, a verificações dentro de um processo dinâmico. As 

reflexões derivadas deste processo são elaboradas dentro de um método ou métodos 

selecionados pelo pesquisador.  

Nesse sentido, empreendeu-se um estudo exploratório-descritivo. Exploratório porque 

tomado como estudo preliminar busca maior familiarização com um assunto ainda pouco 

explorado (GIL, 2008). Descritivo porque pretende descrever as características de grupos, dos 

fenômenos e suas relações (GIL, 2008), formulando bases para outros olhares sobre a 

temática comunicação e comportamento nas organizações. Acrescenta-se que a pesquisa 

bibliográfica possibilita ampliar o conhecimento e assim subsidiar as demais fases da 

pesquisa.  

A concepção desse estudo98 procurou retratar as complexas relações que envolvem o 

comportamento do sujeito (servidor TAE), articulando aspectos identitários, culturais, 

representacionais e comunicacionais.  

 

 

5.1 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL METODOLÓGICA  

 

 

A articulação entre a subjetividade do indivíduo e do tema introduziu o método da 

triangulação como forma de abranger várias perspectivas (quantitativa-qualitativa) sobretudo 

em razão da complexidade do problema formulado - por que as IFES, com frequência, têm 

                                                      
98 A coleta de dados foi previamente autorizada pela Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o parecer n  
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dificuldades para lidar com o comportamento dos TAEs?, demandando saber Quem são os 

TAEs da UFG?  As questões elaboradas deverão permitir identificar a comunicação, como 

espaço de interação, e o seu papel nos processos organizacionais, se ela pode ser percebida 

como elemento motivador e fomentador de mudanças no âmbito da UFG. 

De acordo com Vergara (2005), a triangulação é uma estratégia usada principalmente 

nas ciências sociais que pretende determinar a posição de um objeto, sob diversos pontos de 

referência, quer qualitativa, quer quantitativamente. 

  
A pesquisa qualitativa [...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 

[...] como parte da realidade social [...] mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade [...] por isto não existe hierarquia em que as pesquisas quantitativas 

ocupariam um primeiro lugar, sendo objetivas e científicas. E as qualitativas [...] um 

lugar auxiliar e exploratório, sendo subjetivas (MINAYO, 2009, p. 21).  

 

Este projeto, portanto, estabeleceu uma abordagem qualitativa, cujo conceito expressa 

a natureza subjetiva do elemento humano, suas atitudes, crenças e valores (Qual a RS do 

servidor); e uma abordagem quantitativa, cujo conceito revela a quantificação desses 

fenômenos, através da tradução das opiniões do servidores em números (Como ele atua?). 

Tais questionamentos envolverão uma pesquisa de Evocações Livres e duas pesquisas Likert 

(sendo uma a Escala de Cidadania) com o objetivo de responder as três perguntas que 

propiciam o conhecimento dos sujeitos (Qual a percepção do servidor acerca do próprio 

servidor? Como ele atua na Instituição? Sendo quem diz que é e como atua, é possível pensar 

no cidadão organizacional ou em cidadania invertida?  

Desse modo a pesquisa proposta será realizada em três momentos de coleta, assim 

sistematizados – 5.3 Evocações Livres (apêndice 2), 5.3 Likert (apêndice 3) e 5.4 Escala de 

Cidadania Organizacional 5.4 (anexo B). 

 

 

5.2 PROCESSO AMOSTRAL  

 

 

A definição do grupo amostral e do universo de servidores TAEs foi fruto da lotação. 

O quadro técnico-administrativo pertencente às Unidades Acadêmicas do Campus Samambaia 

da Regional de Goiânia, deu-se conforme distribuição apresentada na tabela que se segue. 

Estes técnicos, que compõem o quadro administrativo dos cursos sediados em Goiânia 
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notadamente no Campus Samambaia, totalizaram 340 servidores distribuídos em 16 Unidades 

Acadêmicas do Samambaia.  

 

 

Tabela 7 - TAEs lotadas nas Unidades do Campus Samambaia – Regional Goiás (UFG) 

UNIDADES ACADÊMICAS Colunas1 População Amostra 

Escola de Agronomia EA 42 6 

Escola de Música e Artes Cênicas*  EMAC 16 3 

Escola de Veterinária e Zootecnia* EVZ 52 9 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas FACE 7 1 

Faculdade de Artes Visuais FAV 21 3 

Faculdade de Ciências Sociais FCS 11 2 

Faculdade de Educação Física e Dança FEFD 16 2 

Faculdade de Filosofia FAFIL 4 1 

Faculdade de História FH 6 1 

Faculdade de Informação e Comunicação  FIC 17 3 

Faculdade de Letras FL 12 2 

Instituto de Ciências Biológicas ICB 43 6 

Instituto de Estudos Sócio Ambientais IESA 15 2 

Instituto de Física IF 13 2 

Instituto de Informática INF 23 3 

Instituto de Matemática e Estatística IME 7 1 

Instituto de Química IQ 35 5 

 
Total Geral 340 53 

Fonte: Dados coletados  

 

 

A identificação deste Universo foi construída a partir de duas informações. No sitio da 

universidade99 está disponível uma tabela com os cursos ofertados pela Instituição, assim 

como a relação das Unidades Acadêmicas. A PRODIRH forneceu a relação 

quantitativo/servidores.  

Como critério aleatório e por conveniência, além da proximidade e a facilidade de 

acesso, selecionamos os respondentes. Contudo, preocupados, e para que todas as Escolas, 

Institutos e Faculdades relativas a nossa população estivessem representadas100, para que 

todos tivessem voz, definimos previamente que os participantes deveriam, no mínimo, estar 

                                                      
99 https://www.ufg.br/n/68989-unidades-academicas-da-ufg 

 
100 Para que uma amostra represente com fidedignidade as características do universo, deve ser composta por um 

número suficiente de casos. Este número, por sua vez, depende dos seguintes fatores: extensão do universo, nível 

de confiança estabelecido, erro máximo permitido e percentagem com a qual o fenômeno se verifica (GIL, 2010, 

p.95).  

 

https://www.ufg.br/n/68989-unidades-academicas-da-ufg
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estimados em 15% para cada unidade (51 servidores), assim não arriscamos esgotar as 

pesquisas numa única unidade deixando outros servidores à margem do processo. Todavia, o 

cálculo amostral sugeriu uma amostra de 53 participantes, neste caso, foram realizadas mais 

duas entrevistas aleatoriamente definidas (EMAC/EVZ/).  

Por ser também uma pesquisa quantitativa, houve um cuidado com o cálculo amostral. 

A amostra pode não ter sido suficientemente representativa a ponto de extrapolar os 

resultados alcançados, porém assegurou certa qualidade dos resultados, oferecendo um 

panorama para boas reflexões estatísticas. A determinação da amostra estruturou-se, conforme 

ilustra o quadro seguinte, a partir de cálculos efetuados por uma calculadora de amostragem 

on-line101. A distribuição da população 80/20 foi tomada como parâmetro, pois, em que pese 

os indivíduos guardem suas idiossincrasias, tecnicamente estamos tratando de um grupo 

aparentemente homogêneo: pertence a mesma organização, desenvolve atividades-meio da 

Instituição, partilha o mesmo plano de carreira, e padrão de remuneração afim.  

                                                          

    

                                  Tabela 8 – Cálculo amostral 

                 

 

 

 
                                          

                                          

                                         Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

5.3 EVOCAÇÕES LIVRES  

 

 

5.3.1 Processo de construção 

 

 

O processo de construção do teste de evocação de palavras, que pode ser visto no 

apêndice B, levou em conta um dos objetivos desta pesquisa e definiu como expressão 

indutora servidor público, tendo em vista que as resposta nos possibilita conhecer o que os 

participantes pensam em relação ao termo indutor. Em geral solicita-se ao colaborador que 

mencione um número de palavras a partir da expressão indutora (VERGARA, 2005), e o 

                                                      
101 http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/ 

 

População  340 TAEs 

Amostra 53 participantes 

Margem de erro 10% 

Índice de confiança 95% 

Distribuição população 80/20 

http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/
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informante fala espontaneamente. A construção foi elaborada contemplando ainda um 

segundo momento, em virtude da existência de Zona Muda (ABRIC, 2003), aplicando a 

técnica da substituição102, comentada no capítulo anterior.   

  

 

5.3.2 Procedimento de coleta   

  

 

A pesquisa de evocações livres, caracterizada como qualitativa, foi realizada segundo 

a TRS elaboradas por Serge Moscovici, articulando a Teoria do Núcleo Central apresentada 

por Abric (2001), a fim de responder Qual a percepção do servidor público sobre o próprio 

servidor?  Afinal, para se conhecer o sujeito um bom caminho é perguntar a ele mesmo sua 

autopercepção. Neste caso, através da técnica de associação de palavras pretendemos aceder 

ao conteúdo das representações (ABRIC, 2001). 

Para tanto, esse método se mostra apropriado. O caráter espontâneo – portanto, menos 

controlado – e a dimensão projetiva dessa produção devem permitir acessar, mais rápido e 

facilmente que numa entrevista, os elementos que constituem o universo semântico do objeto 

estudado (ABRIC, 2001). “A associação livre permite atualizar elementos implícitos e 

latentes que seriam ocultados ou mascarados” (ABRIC, 2001, p.59).  

  A existência da zona muda103, que acontece diante de temas polêmicos e tensos, 

justificou a adoção da técnica da substituição, “reduzindo o nível de implicação pessoal do 

sujeito com relação à representação do objeto” (MENIN, 2006). Essa técnica consiste em 

solicitar ao participante que fale em nome de outros, criando assim certo distanciamento da 

situação para que ele se expresse com mais liberdade, o que permite romper com a zona muda 

e alcançar elementos do núcleo central que poderiam não ser verbalizados104. 

Para tanto, no segundo momento, foi solicitado ao respondente que, a partir da 

expressão indutora – servidor público – citasse cinco palavras que ele imagina que os outros 

                                                      
102 Esta técnica implica reduzir a pressão para o respondente, então é solicitado que diga o que acha que as outras 

pessoas diriam. Assim ele respondendo em nome de outro fala mais livremente (MENIN, 2006).  

103 Zona muda é existência de um conjunto de crenças que o sujeito não verbaliza em condições normais de 

produção por pressões sociais, uma vez que tais crenças poderiam ferir as normas ou valores dos grupos 

(ABRIC, 2005), apenas para lembrar o que foi apresentado no capítulo anterior.  

 
104 É importante esclarecer que a pesquisadora também é servidora (TAE) da UFG, ou seja, ela mesma 

entrevistará os próprios colegas, colaborando com a emergência de uma zona muda, o que reforçou a aplicação 

da técnica da substituição.  
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diriam. Da mesma forma, solicitou-se que ordenasse conforme o nível de importância que ele 

imaginava que os outros ordenariam.  

 

 

5.3.3 Método de Análise  

 

 

Os dados serão tratados no software Evoc (Ensemble de programmes permettant 

l’analyse des evocations), quando se dará a construção do quadrante105 de quatro casas para 

fins de análise.  

 

 

Figura 2 - Quadrante de 4 casas 
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Sistema Periférico 3 (SP3) 

 

Casa 3 

Sistema Periférico 2 (SP2) 
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Fonte: Adaptado de Abric (2003) 

 

 

Na primeira casa, canto superior esquerdo, agrupamos os elementos de maior 

frequência e mais importantes, constituindo o NC (elementos com frequências maiores e 

menores ordens de evocação/hierarquizadas - OME). Em contraposição, na casa 3, canto 

inferior esquerdo, ficaram os elementos com baixa frequência, mas considerados importantes 

(constituem-se de evocações intermediárias). Na casa 2, os elementos com frequências altas 

imediatamente inferiores aos do NC, porém menos importantes. Na casa 4, os elementos de 

frequência reduzida e baixa importância (menores frequências e maiores OME). Os sistemas 

periféricos articulam os discursos para proteção do NC, conforme exposto no capítulo IV.  

                                                      
105  Outros detalhamentos acerca de quadrantes pode ser visto em Vergara (2005); Abric (2003).  
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O software Evoc (Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations), a 

partir dos dados obtidos com a expressão indutora, organiza as evocações segundo a 

frequência e a ordem de aparecimento, fornece as médias simples e ponderadas, sinalizando, 

desta forma, o núcleo central e os elementos periféricos.  

 

 

5.4 LIKERT 

 

 

5.4.1 Processo de Construção   

 

 

O processo de construção do questionário (tipo Likert) demandou um retorno ao 

arcabouço teórico para que as questões investigadas fossem coerentes com o material 

apresentado ao longo do trabalho. Vale esclarecer que os aspectos históricos da formação da 

organização estatal brasileira foram considerados sugestivos e, portanto, puderam ser 

considerados na relação do comportamento do indivíduo inserido no ambiente público106. 

Desse modo, o questionário foi elaborado de acordo com os objetivos específicos deste 

estudo.  

Um ponto de partida para a construção do questionário emergiu do patrimonialismo, 

com os cargos sustentados por posições políticas (FAORO, 2001), conferindo pouca 

importância as atividades profissionais (BUARQUE DE HOLANDA, 1995); o trabalho 

administrativo como um serviço pessoal, convertendo direitos em privilégios, que permitem 

agir arbitrariamente (BENDIX, 1986), norteando as questões d e j.  

A burocracia apresenta uma conotação negativa (BOBBIO et al, 1998), por seu 

excesso de formalismo pode provocar morosidade do trabalho e comprometer a eficiência 

(BRESSER-PEREIRA, 1995); entretanto poderia estabelecer rotinas (MORGAN, 2006), mas 

pecou ao desconsiderar as relações humanas, que os sujeitos são pensantes, participam de 

processos decisórios, importantes para o alcance dos objetivos (ZOUZA, 2002). Há uma 

tradição patrimonialista na burocracia brasileira, ela deveria distanciar-se do patrimonialismo 

(COSTA, BARBOSA E VEIRA, 1982), mas está associada ao desperdício de recursos e à 

falta de iniciativa (BOBBIO et al, 1998). Esta temática foi inspiração para as questões e, i, k.  

                                                      
106 Qualquer dimensão tomada para a investigação deve ter em mente que a Lei 8112 alude a questões de 

assiduidade, disciplina, capacidade de inciativa e produtividade (BRASIL, 1988) 
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Outras questões partem de alguns efeitos da estabilidade, (mau) atendimento ao 

público, uma estabilidade que independe do desempenho (SOUZA, 2002), falta de disposição 

para o trabalho, percepção de ineficiência (BRESSER-PEREIRA, 1995); a estabilidade traz o 

conforto do status quo, por isto se tenta evitar mudanças (ROBBINS, 2005).   Estas questões 

orientaram as letras a, c, g.    

Como a identidade e a cultura são partes relacionadas de um mesmo sistema, sendo 

responsável pela construção de sentidos (HATCH; SCHULTZ 2007) e traz a questão do 

pertencimento (LIPIANSKY, 1992; MACHADO, 2003), e que a organização pode ser 

traduzida pelo comportamento de seus membros e pela comunicação (MACHADO 2003), 

uma vez que a cultura possibilita a leitura das normas sociais, objetos e eventos em virtude da 

construção da realidade (MORGAN, 2006). Esta perspectiva, tomada em conjunto, foi 

direcionada para as questões b, f, h.  

Após identificar o processo de construção do questionário que procura abarcar uma 

dimensão organizacional, é preciso expor também o que norteou a dimensão comunicacional.  

A condição da comunicação para reunir as partes distintas da empresa promove as 

condições de trabalho (TORQUATO REGO, 1986), evocando ainda a natureza de normas e 

metas organizacionais e autoridade de influência (KUNSCH, 2003), orientando a formulação 

da letra a e d. 

Cultivar uma cultura de diálogo e participação (CURVELLO, 2008), mas também as 

decisões compartilhadas ou conjuntas se contrapõem ao tempo e aos conflitos gerados nas 

discussões (ROBBINS, 2005), além disto as reuniões apresentam limitações, pois podem ser 

enfadonhas (TORQUATO REGO, 2013).  Essa premissa foi direcionada para a letra c.  

A presença da informalidade pode influenciar expectativas e satisfação (KUNSCH, 

2003); as pessoas passam boa parte do tempo se comunicando (ROBBINS, 2005); e quando 

restrita a procedimentos formais poderia provocar despersonalização dos relacionamentos. 

(BERGUE, 2010); a comunicação, na perspectiva de Palo Alto, dinamiza a vida social 

(TEMER; NERY, 2009). Estes aspectos são abordados nas   letras e, k.  

Os fluxos comunicativos ascendentes, descendentes e laterais, alguns canais de 

comunicação (KUNSCH, 2003; TORQUATO REGO, 2013), e o avanço das novas 

tecnologias (KUNSCH, 2003), que modificam os modos de comunicar dentro da empresa, 

motivaram as questões das letras b, h, i, j.  

As barreiras comunicativas (KUNSCH, 2003; ROBBINS, 2005) inspiraram questões 

que se entrecruzam com a questão anterior.  As letras deste tema são  f, h, 
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A comunicação transmite informação e impõe um comportamento (MARCHIORI, 

2006); Palo Alto marca a relação entre indivíduos e grupos a partir das trocas sociais 

(TEMER; NERY, 2009); o feedback pode reforçar um comportamento desejável, é também 

um estímulo à motivação e, por seu turno, demanda a comunicação (ROBBINS, 2005).  Este 

tópico orientou as questões g, l.    

Por se tratar de um processo complexo, a análise das questões acabou, por vezes, 

tomando de empréstimo um ou outro ponto das questões originalmente formuladas, ou seja, 

uma questão acabou perpassando por outra. Complementamos que o questionário, tanto no 

contexto da comunicação quanto no contexto da organização adotou a escala do tipo Likert.  

 

 

5.4.2 Instrumento de Coleta  

 

 

Optou-se, então, pela adoção de tal técnica - Escala de Likert107. Dessa maneira, essa 

segunda coleta, o questionário, (o primeiro estudo foi associação de palavras), caracteriza-se 

como quantitativa, investigará Como o servidor atua na Instituição? Como é sua relação de e 

no trabalho.  

A Escala foi elaborada com sete itens/categorias108 para que os servidores indicassem 

não só a concordância ou discordância, mas o nível de concordância/discordância, o que 

permite enriquecer a análise dos dados. Além da inserção de um ponto neutro por 

acreditarmos que, em algum momento, o servidor poderia realmente não concordar ou 

tampouco discordar de alguma questão, privilegiamos uma escala equilibrada, a fim de afastar 

qualquer possibilidade tendenciosa, seja positiva, seja negativa.  

Para se chegar ao modo como o servidor atua o questionário foi estruturado em três 

blocos. O bloco A, perfil do servidor. O bloco B, contexto organizacional; e o bloco C, 

contexto comunicacional. 

No bloco B, as questões contemplam temas relacionados à opção pelo emprego 

público, ao trabalho e à estrutura.  

                                                      
107 A Escala de Likert ou escalas somadas, a partir de sua proposição por Rensis Likert em 1932, é amplamente 

difundida (MATTAR, 2007) pela simplicidade de construção e sobretudo porque a amplitude de respostas 

fornece informações mais precisas acerca da opinião dos entrevistados.  

 
108 1. Discordo totalmente; 2. Discordo parcialmente; 3. Discordo; 4. Nem discordo nem concordo; 5. Concordo; 

6. Concordo parcialmente; 7. Concordo totalmente. 
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No bloco C, as questões contemplam a importância e a confiança nas e das 

informações, bem como a perspectiva de relacionamentos.  

 

 

5.4.3 Método de Análise 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa quantitativa as análises serão de natureza estatística. O 

tratamento dos dados no software SSPS servirá de apoio a análise.  O SSPS, originalmente 

Estatistical Package for the Social Sciences (pacote estatístico para as ciências sociais), 

permitirá a indicação da frequência, moda, mediana, alfa de Crombach, correlação e análise 

fatorial.   

 

 

5.5 ESCALA DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

 

  

5.5.1 Instrumento de Coleta   

 

 

A escala de cidadania Organizacional pode ser definida como a aferição de 

comportamentos espontâneos, que produzam benefícios também para organização. Envolve 

desde comportamentos criativos e colaborativos entre os colaboradores à defesa do sistema 

organizacional.  

Deste modo, esta escala também construída com a técnica de Likert foi trazida com 

intuito de investigar se o servidor Se sente um cidadão organizacional? 

Optou-se pela Escala de Comportamento de Cidadania Organizacional (ECCO), por 

ser uma escala já validada pela sua autora, Siqueira (2014)109. A escala, conforme indicado na 

obra da autora, foi elaborada com 5 itens/categorias110, em graduação que vai de nunca faço a 

sempre faço (SIQUEIRA, 2014), a fim de aferir ações inovadoras e espontâneas dos sujeitos.  

                                                      
109 Siqueira (2014) chegou a índices elevados de precisão, o Alfa de Cronbach (entre 0,77 a 0,90, superior ao 

mínimo 0,70) indica a correlação entre respostas, sugerindo a confiabilidade do questionário.   

110 1. Nunca faço; 2. Poucas vezes faço; 3. Às vezes faço; 4. Muitas vezes faço; 5. Sempre faço. 
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Por ser uma escala que apresenta uma abordagem segmentada em três dimensões, a 

saber: ações que contêm propostas inovadoras para a organização, ações no ambiente de 

trabalho externo que divulgam as qualidades da organização, ações de oferta de ajuda e de 

apoio aos colegas de trabalho na organização, apostamos que essa amplitude permitirá revelar 

a coerência ou incoerência entre aquilo que o sujeito é e seu modo de atuar com o 

desenvolvimento (ou não) do comportamento de cidadania organizacional. 

Em caso de ambiguidades entre o ser e o atuar estamos propondo uma espécie de 

cidadania invertida. Segundo Rousseau (1997) nota, há mudanças ocorrendo nos tipos de 

comportamento de cidadania estudados, há um deslocamento para uma cidadania negativa ou 

comportamentos retributivos que trabalham diretamente contra os interesses das 

organizações.  

 

 

5.5.2 Método de Análise  

 

 

Os dados serão tratados no SSPS. Como se trata de uma pesquisa quantitativa, as 

análises serão de natureza estatística. O SSPS permitirá diversas análises, vide item 5.3.2.   

 

 

5.6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Por fim, acreditamos que as três pesquisas, em grande medida, puderam dar respostas 

ao problema levantado, possibilitando a análise do papel da comunicação no comportamento 

organizacional.  

As evocações nos permitiram identificar a percepção do sujeito sobre ser servidor 

público, sinalizando ser um funcionário que goza de estabilidade e não trabalha. O 

questionário possibilitou a caracterização da comunicação/organização, indicando que a 

presença da burocracia não auxilia o desenvolvimento das atividades; que a comunicação, 

embora exista, não afeta o sujeito que não trabalha. Como reflexo dessa relação, a Escala da 

Cidadania Organizacional, por seu turno, sugeriu que o servidor não é um cidadão 

organizacional, considerando que às vezes atua em prol da organização, defendendo a imagem 
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e falando bem da Instituição, mas não assevera ser um comportamento que sempre adote.     

Com isso, segue-se a discussão acerca do objeto/problema de pesquisa.  

 

 

5.6.1 Perfil dos participantes da coleta 

 

 

A amostra, constituída de 53 servidores técnicos-administrativos em educação da 

UFG, é constituída de 26 pessoas do gênero masculino (49%) e 27 do gênero feminino (51%), 

conforme Tabela 9 não havendo predominância significativa dos entrevistados quanto ao 

gênero.  

 

 

Tabela 9 - Gênero versus faixa etária        
 

 Gênero  

      x  

Faixa etária  

Faixa etária 

Total 
Total  

% Entre 20 e 

30 anos 

Entre 31 e 

40 anos 

Entre 41 e 

50 anos 

Entre 51 e 

60 anos 

Mais de 

60 anos 

Sexo 
Masculino 6 6 6 6 2 26 49% 

Feminino 8 9 4 5 1 27 51% 

Total 14 15 10 11 3 53   

Total % 26% 28% 19% 21% 6%   100% 

                   Fonte: Dados da Coleta 

                  

 

A força de trabalho feminina, entretanto, predomina na faixa etária entre 20 e 40 anos, 

inversamente a força de trabalho masculina que denota um equilíbrio ao longo da faixa etária, 

salvo a partir dos 60. É possível observar, conforme Tabela 9, que entre 20 e 30 anos (26%) e 

entre 31 e 40 anos (28%) concentra-se a maior parte de nossos entrevistados, 

aproximadamente 54%.  O fato de um número relativamente baixo de nossa amostra possuir 

mais de 60 anos é indicativo de que à medida que a faixa etária se eleva aumenta-se a 

possibilidade de as pessoas já estarem aposentadas.  
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                                       Gráfico 3 - Nível de escolaridade     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na divisão dos participantes por escolaridade, as menores frequências encontram-se 

no nível médio e no doutorado, confirmando tendência do perfil do servidores da UFG 

apresentado no capítulo 1. Na nossa amostra, existem 4 pessoas com nível médio (8%), 13 

graduados (25%), 24 especialistas (45%), 8 mestres (15%) e 4 doutores (8%). Sete servidores 

informaram que estão com a pós-graduação em andamento. O gráfico 3 ainda indica que 

praticamente 70% da amostra é constituída por servidores com algum nível de pós-graduação, 

sinalizando uma tendência de crescimento nos níveis de escolarização apontada no sitio da 

UFG. Isto significa dizer que a qualificação começa a fazer parte da realidade dos TAEs, 

favorecendo uma melhoria no desempenho e na capacidade de participação nas decisões 

estratégicas da Instituição.    

 

Fonte: Dados da coleta 
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Tabela 10 - Cargos ocupados na UFG pelos respondentes          
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da coleta 

 

 

Note-se, quase 50% da amostra é composta de assistente em administração, conforme 

indica Tabela 10, os demais sinalizam uma ampla gama de cargos como administradores, 

técnicos em assuntos educacionais, secretários executivos ou químicos, seja qual for o campo 

do saber integra-se ao corpo técnico dos TAEs.  

 

 

                                    Gráfico 4 - Ambiente de trabalho dos TAEs na UFG 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos na UFG  Frequência Porcentual 
Porcentagem 
acumulativa 

Administrador 1 1,9 1,9 

Assistente em administração 25 47,2 49,1 

Biomédica 1 1,9 50,9 

Motorista 1 1,9 52,8 

Pedagogo 1 1,9 54,7 

Programador visual 1 1,9 56,6 

Secretário executivo 4 7,5 64,2 

Técnico agropecuário 2 3,8 67,9 

Técnico em assuntos educacionais 5 9,4 77,4 

Técnico laboratório 2 3,8 81,1 

Técnico laboratório: área anatomia necropsia 1 1,9 83 

Técnico laboratório: área biologia 2 3,8 86,8 

Técnico laboratório: área fotografia 1 1,9 88,7 

Técnico laboratório: área informática 2 3,8 92,5 

Técnico laboratório: área química 2 3,8 96,2 

Tradutor-intérprete 1 1,9 98,1 

Veterinário 1 1,9 100 

Total 53 100   

Fonte: Dados da coleta 
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A categoria dos TAEs, na verdade, ocupa diferentes ambientes de trabalho. Entre estes 

servidores ocupantes dos cargos descritos anteriormente, 16 estão em ambiente efetivamente 

administrativo (30%), 19 em ambiente acadêmico (36%), 15 em laboratórios (28%) e 3 em 

outros ambientes (6%). Se os assistentes em administração representam 47,2 do corpo técnico 

(Tabela 10) ligados à atividade-meio da Instituição, e se os ambientes administrativo e 

acadêmico juntos indicam que são ocupados por 66% de servidores (Gráfico 4) é possível 

inferir que os demais colaboradores, em atividades essencialmente administrativas e 

burocráticas, apresentem indagações acerca da identidade com a tarefa.  

 

 
 Tabela 11 - Cruzamento tempo de serviço público, tempo na unidade    

 Tempo de serviço na Unidade Total 

Entre 0 e 

5 anos 

Entre 6 e 

10 anos 

Entre 11 e 

15 anos 

Entre 16 e 

20 anos 

Mais de 

20 anos 

Tempo de serviço 
público 

E
n

tr
e 

0
 a

 5
 

an
o

s 

Contagem 21 0 0 0 0 21 

Expected Count 9,5 3,2 2,4 ,4 5,5 21,0 

% dentro de Tempo de 

serviço na Unidade 
87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 39,6% 

E
n

tr
e 

6
 e

 1
0

 

an
o

s 

Contagem 2 6 0 0 0 8 

Expected Count 3,6 1,2 ,9 ,2 2,1 8,0 

% dentro de Tempo de 

serviço na Unidade 
8,3% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,1% 

E
n

tr
e 

1
1

 e
 

1
5

 a
n
o

s 

Contagem 1 0 3 0 0 4 

Expected Count 1,8 ,6 ,5 ,1 1,1 4,0 

% dentro de Tempo de 

serviço na Unidade 
4,2% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

E
n

tr
e 

1
6

 e
 

2
0

 a
n
o

s 

Contagem 0 0 1 1 0 2 

Expected Count ,9 ,3 ,2 ,0 ,5 2,0 

% dentro de Tempo de 

serviço na Unidade 
0,0% 0,0% 16,7% 100,0% 0,0% 3,8% 

M
ai

s 
d

e 
2
0

 

an
o

s 

Contagem 0 2 2 0 14 18 

Expected Count 8,2 2,7 2,0 ,3 4,8 18,0 

% dentro de Tempo de 

serviço na Unidade 
0,0% 25,0% 33,3% 0,0% 100,0% 34,0% 

Total 

Contagem 24 8 6 1 14 53 

Expected Count 24,0 8,0 6,0 1,0 14,0 53,0 

% dentro de Tempo de 

serviço na Unidade 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: dados da coleta 

 

 

A amostra indicou que 21 (40%) indivíduos estavam no serviço público entre 0 e 5 

anos, e com igual tempo de permanência na mesma Unidade foram encontrados 24 (45,3%) 

servidores; com mais de 20 anos no serviço público havia 18 (34%) entrevistados, e com igual 

tempo havia 14 (26%) respondentes que permaneciam na mesma unidade. Este dado (Tabela 

11) permite pelo menos três interpretações.  
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Primeiro, indica que os sujeitos, embora estivessem lotados na mesma unidade por 5 

anos ou por mais de 20 anos que seja, já integravam o quadro público anteriormente; ainda, o 

percentual de servidores com mais de 20 anos pode traduzir a estabilidade no cargo público, 

assim como a inexpressividade da movimentação de servidores entre as unidades.  Esta 

estabilidade será mais apropriadamente discutida nos resultados do contexto organizacional. 

Segundo, partindo destas duas extremidades acima (anos iniciais e mais de 20 anos no 

setor público), que concentram boa parte da amostra, é possível verificar que o período de 

ingresso entre 2011 e 2015 abrange os últimos anos do Programa REUNI, reforçando a 

ampliação da estrutura Universitária. Os entrevistados que estão há mais de 20 anos no 

serviço público, sobretudo, aqueles que mais se aproximam de 30 anos de exercício público 

vivenciaram a Constituição Cidadã, que tornou estável servidores com mais de cinco anos de 

serviço público independentemente de concurso.   

Terceiro, paralelo a esse boom de servidores públicos, que sinaliza o ingresso dos 

sujeitos provavelmente como resultado do REUNI e da Constituição Cidadã, verifica-se que 

nesse ínterim não houve representatividade dos números em relação a outros tempos de 

atuação/permanência no serviço público, sugerindo então a defasagem do corpo técnico da 

UFG, denotando que eventuais aposentadorias e exonerações nem sempre eram repostas. 

 

 

5.6.2 Primeiro estudo: Evocações livres - análises 

 

 

O primeiro estudo (associação livre111) traz as palavras evocadas pelos participantes da 

pesquisa (servidores taes) a partir do termo indutor funcionário público. Os termos foram 

previamente catalogados em planilha do excel e tratados no EVOC, Software “Ensemble de 

Programmes Permettant L’analyse dês Evocations112”, retornando o total de 530 palavras 

evocadas com uma média de 5.5, computadas as duas situações de coleta. A primeira, coleta 

normal, o servidor fala em seu próprio nome; a segunda, com a técnica da substituição, o 

servidor fala em nome de outro.  

                                                      
111 A associação livre, por sua natureza espontânea, permite aceder de modo rápido e simples aos elementos que 

constituem o universo semântico do termo/objeto estudado (ABRIC, 2014).  

 
112 Detalhamentos sobre o programa foram abordados em outras dissertações e teses e podem ser vistos em 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/3669 ou 

http://200.129.144.3/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1 

 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/3669
http://200.129.144.3/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1
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Este software subsidia a análise do pesquisador, na medida em que auxilia na 

organização dos dados, no cálculo das médias das palavras evocadas e do seu grau de 

importância (ordem média de evocação) e, por fim, oferece o relatório que orienta a 

construção do quadrante de 4 casas. Para a análise deste quadrante fundamentalmente da 

centralidade da Representação Social considerou-se previamente a organização dos conteúdos 

em categorias para fins de identificação do núcleo central e da periferia, consoante à Teoria 

do Núcleo Central (1993), conforme tabela no apêndice 3.  

Desse modo, a partir dos dados coletados procedemos a análise de categorias, 

buscando além da simplificação uma maior abrangência possível para a construção das 

categorias relacionadas ao termo indutor. Neste caso, perseguindo o objetivo de identificar a 

representação social do servidor público estruturamos um conjunto menor de informações, o 

que simplificou o processo de análise e interpretação dos dados.  

Para este fim, utilizamos o programa CATEVOC, trabalhando a categorização que, na 

prática, traduz o conteúdo expresso pelo conjunto de palavras agrupadas em cada uma delas. 

Como ponto de partida, a denominação seguiu, sempre que possível e preferencialmente, as 

palavras com maiores ocorrências em cada uma das 38 categorias ou a que melhor 

representasse os conteúdos tratados no referencial teórico.  
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Tabela 12 - Análise das categorias     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: dados interpretados da pesquisa 

 

 

         

A primeira coluna da tabela lista a denominação das categorias, a segunda e terceira 

coluna trazem o número de palavras que constituem a categoria e o percentual em relação ao 

número total de palavras (284). A quarta e quinta coluna indicam quantas vezes a categoria 

foi evocada pelos 53 participantes e o respectivo percentual em relação ao número total de 

evocações (530). Na sexta coluna, apresentam-se as palavras mais frequentes de cada 

categoria, considerando a frequência mínima de 3, conforme determinado para identificação 

dos elementos centrais e periféricos. Por fim, a última coluna traz a relação entre o número de 

N. Categoria N palavras Ocorrências 

(freq.) 

Frequentes 
 f % f % f % 

00 ------------------* 35 12.3 38 7.2 3 7.9 
01 Absenteísmo 1 0.4 5 0.9 5 100.0 

02 Alienado 7 2.5 10 1.9 0 0.0 
03 Assiduidade* 2 0.7 4 0.8 3 75.0 

04 Atendimento ao público 7 2.5 19 3.6 13 68.4 
05 Bom atendimento 9 3.2 13 

ÉtMau 

2.5 4 30.8 

06 Bom caráter * 2 0.7 3 0.6 0 0.0 

07 Burocracia  12 4.2 16 3.0 4 25.0 
08 Cabide de emprego* 2 0.7 3 0.6 0 0.0 

09 Café* 1 0.4 3 0.6 3 100.0 
10 Competência  4 1.4 12 2.3 8 66.7 

11 Compromisso 7 2.5 19 3.6 15 78.9 

12 Comunicação* 4 1.4 4 0.8 0 0.0 
13 Concurso 5 1.8 8 1.5 3 37.5 

14 Descompromisso 11 3.9 18 3.4 5 27.8 
15 Desmotivação  9 3.2 10 1.9 0 0.0 

16 Espelho* 3 1.1 3 0.6 0 0.0 

17 Estabilidade 3 1.1 30 5.7 28 93.3 
18 Ética* 1 0.4 3 0.6 3 100 

19 Folgado 23 8.1 59 11.1 41 69.5 
20 Ganha bem  15 5.3 31 5.8 18 58.1 

21 Humilhação 18 6.3 22 4.2 0 0.0 
22 Incompetência 5 1.8 12 2.3 7 58.3 

23 Má gestão 10 3.5 11 2.1 0 0.0 

24 Mal educado  5 1.8 9 1.7 6 66.7 
25 Mau atendimento 6 2.1 10 1.9 3 30.0 

26 Morosidade  3 1.1 9 1.7 8 88.9 
27 Não trabalha  7 2.5 27 5.1 23 85.2 

28 Necessário  2 0.7 6 1.1 5 83.3 

29 Orgulho 9 3.2 10 1.9 0 0.0 
30 Privilégios 10 3.5 11 2.1 0 0.0 

31 Relações pessoais  9 3.2 9 1.7 0 0.0 
32 Responsabilidade  2 0.7 13 2.5 12 92.3 

33 Sem horário 3 1.1 7 1.3 4 57.1 
34 Serviço público é fácil  7 2.5 11 2.1 5 45.5 

35 Trabalhador  6 2.1 8 1.5 0 0.0 

36 Trabalho  3 1.1 10 1.9 8 80.0 
37 Vida boa  8 2.8 23 4.3 17 73.9 

38 Vocação  8 2.8 11 2.1 3 27.3 

 Total  284  530  257 48.5 
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evocações (quarta coluna) e as palavras mais frequentes do grupo (quinta coluna), o que pode 

ser interpretado também como a força de uma categoria.    

Nestes termos, 35 palavras, que constituíram o grupo sem categorização, ocorreram 38 

vezes, trazendo como maior frequência o termo conhecimento (3). A burocracia constitui um 

grupo com 12 palavras diferentes, com 16 ocorrências e a maior frequência coube ao próprio 

termo burocracia, 4, o que pode ser traduzido por 25 pontos percentuais. Estas circunstâncias 

indicam que tais evocações não possuem força, por isto possivelmente não constituem o 

núcleo central.  

Assinalamos também que termos como absenteísmo, café e ética, embora constituam 

elementos fortes (100%), denotando consenso (apenas um termo repetidamente evocado), não 

constituem o núcleo central, pois são conceitos que parecem distantes da maior parte dos 

servidores.    

Estes dados nos permitem ainda verificar que ganha bem constitui uma categoria com 

15 palavras, mas seu número de ocorrências é praticamente o dobro, 31. Isto indica a força do 

termo, pois sugere maior consenso entre os servidores. Outros compartilhamentos pelos 

sujeitos também merecem destaque como a estabilidade, pois um grupo de apenas três 

palavras foi evocado 30 vezes; não trabalha, pois um grupo de 7 palavras foi evocado 27 

vezes; compromisso e reponsabilidade também constituem elementos fortes, só para citar 

mais alguns, afinal o compromisso tem a ver com a responsabilidade.     

Em contrapartida os dados também sinalizam uma grande variedade de termos 

circundando uma única categoria. A desmotivação constitui um grupo de 9 palavras que 

ocorreram 10 vezes, sugerindo um menor compartilhamento que nas situações descritas 

anteriormente. A má gestão, o orgulho, os privilégios também são exemplos de palavras 

evocadas que são poucas vezes reiteradas.  

Ressaltamos que os grupos marcados (*) na tabela sinalizam termos pouco evocados, 

com baixa frequência.  A partir daqui, de acordo com o relatório do evoc, indicando os 

resultados das evocações, trabalharemos separadamente as análises das duas situações de 

coleta. 

Na coleta normal, isto é, quando o servidor responde em seu próprio nome cinco 

palavras que vem a sua mente a partir da expressão indutora funcionário público, foram 

produzidas pelos 53 respondentes 265 palavras, sendo 57 palavras diferentes, computando 

desde aquelas que apresentaram apenas 1 frequência até aquelas que ocorreram 21 vezes.  
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Para fins de análise da estrutura e organização da representação social consoante à 

Teoria do Núcleo Central de Abric (1993)113, foi elaborado o quadrante de 4 casas a partir do 

relatório tabrgfr.lst (apêndice 4). 

O referido relatório apresenta os elementos que constituem a representação social do 

servidor, com o parâmetro de uma ordem média de 2,5; frequência mínima (minimale) igual a 

3 e no máximo 9 evocações; frequência média (intermediaire) igual ou maior que 10.  

A seguir apresenta-se a o quadrante de 4 casas, que retrata a estrutura da 

representação, disposto pelo ranking (frequência) de evocação e não pela ordem média de 

evocação, que é também importante observar, pois elementos bastante frequentes não se 

constituíram em núcleo central, uma vez que apresentaram uma ordem média superior 2,5, ou 

seja, sua importância está representada a partir da segunda posição e não pela primeira. Isto 

significa dizer, por exemplo, que o compromisso, embora bastante frequente (17 vezes), não 

foi prontamente evocado, foi citado prioritariamente em segundo lugar. Diferentemente da 

responsabilidade (13 vezes), que foi prontamente evocada na maioria das vezes em que foi 

citada.  

 

                                                      
113 Segundo Abric (1993), a representação social constituiu-se do núcleo central e do sistema periférico, 

funcionam como uma entidade e cada parte tem uma especificidade, mas também um papel complementar. 
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Figura 3 - Quadrante114 de 4 casas com frequência/ordem média de evocação (coleta normal) 

      ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO     

                       OME INFERIOR A 2.5                                                       OME SUPERIOR A 2.5 
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estabilidade 21 2,048 atendimento ao público                   19              3.000          

responsabilidade 13 2,077 compromisso 17 2,588 

vocação 11 2,400 humilhação 17 3,294 

   

competência 12 3,250 

   

bom_atendimento 10 2,700 

      burocracia 10 2,600 
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concurso 5 2,400 trabalho 9 2,889 

ética 3 1,667 trabalhador 8 3,250 

   

desmotivação 8 3,750 

   

relações interpessoais 7 3,000 

   

vida boa 7 3,143 

   

orgulho 7 3,429 

   

má_gestão 7 3,857 

   

folgado 6 3,667 

   

descompromisso 5 3,800 

   

bom_caráter 4 2,667 

   

incompetência 4 2,750 

   

serviço público é fácil 4 2,750 

   

morosidade 4 4,000 

   

assiduidade 4 4,000 

   

alienado 4 4,750 

   

café 3 3,333 

      comunicação 3 4,500115 

Nota: total de evocações, 265 palavras, sendo 57 palavras diferentes, 28 categorias. 
Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

Na primeira casa (canto superior esquerdo) estão os elementos estabilidade (21), 

responsabilidade (13) e vocação (11), que constituem o núcleo central. Assim a significação 

da representação social do servidor público carrega o tema da estabilidade que sempre 

manteve relações com a esfera pública, em que pese sob vínculos diferentes. Antes de o 

conceito estabilidade ser efetivamente um texto legal, os vínculos eram garantidos apenas aos 

apadrinhados. Sua concepção como dispositivo legal foi uma forma de garantir a continuidade 

do serviço público (BRESSER-PEREIRA, 1996; DINIZ, 1998;), portanto, do próprio Estado 

e de proteger o funcionário contra práticas políticas. Todavia, o termo traz noções ambíguas, 

                                                      
114 O quadrante de 4 casas é o resultado da pesquisa de evocações livres, representa a organização e a estrutura 

da representação social. Para Abric (1993), a representação social se organiza em torno do núcleo central e 

sistema periférico.  
115  



155 

 

pois ao garantir a permanência da prestação do serviço, a estabilidade também é apontada 

como responsável pelo mau atendimento da esfera pública (SOUZA, 2002). 

A evocação da responsabilidade, por seu turno, se a entendermos como a obrigação de 

um sujeito responder por sua própria ação, faz todo sentido, uma vez que atribuições e 

responsabilidades são acometidas a um servidor (BRASIL, 1998). A vocação poderia ser vista 

como uma predisposição individual ao cargo público, contrariando o discurso de Veneu 

(1989) identificando que as pessoas não ingressam na carreira pública por vocação. Todavia, 

este termo está muito aquém do termo estabilidade.  

A partir do Núcleo Central, cujas funções essenciais são gerar a significação da 

representação e determinar sua organização (ABRIC, 1993), é possível perceber que o 

conteúdo das evocações tem o foco no indivíduo e não na organização. A estabilidade, por 

exemplo, está voltada para interesses pessoais, assim como a vocação é de natureza 

individual, enquanto a essência do cargo público que é o atendimento ao público está presente 

apenas no discurso periférico (primeira periferia – canto superior direito). Este atendimento 

apresentou uma alta frequência, mas como não foi prontamente evocado não é um elemento 

do núcleo central. Integram ainda a primeira periferia o compromisso, a competência, a 

humilhação, a burocracia, assim como o bom atendimento.   

Não seria demais lembrar que o sistema periférico têm como funções permitir 

adaptação da realidade concreta, permitir diferenciações particulares e proteger o sistema 

central (1993), de modo que seus elementos asseguram a permanência do sistema central por 

envolverem os discursos presentes no cotidiano dos sujeitos que são adaptados a diversas 

circunstâncias.    

Algumas ideias, em que pese existirem conceitos diferentes, de compromisso e 

comprometimento, possuem atribuições de sentidos muito próximas, agrupando nesta 

categoria além destas palavras os termos veste a camisa, esforço, dedicação e comprometido, 

sugerindo uma postura favorável do servidor frente ao trabalho, que, segundo a literatura, 

coloca o envolvimento e o comprometimento com o trabalho em sintonia com a satisfação 

(ROBBINS, 2005). O compromisso, conforme abordamos no trabalho, está ligado à 

reciprocidade, permeando o envolvimento do servidor. Com efeito, para alguns autores ele 

pode predizer o desempenho no trabalho, absenteísmo e rotatividade (BORGES-ANDRADE, 

CASMESCHI, XAVIER, 1989). Este desempenho, por seu turno, também é permeado pela 

competência, que foi evocada 12 vezes, e nos leva naturalmente ao termo burocracia. 

Acrescenta-se, em que pese ocorram evocações negativas nesta periferia, também foi evocado 
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o bom atendimento (10), no entanto não foi prontamente evocado, ou seja, não assumiu nível 

elevado de importância, pois apresentou uma ordem média de evocação116 superior a 2.500. 

Na categoria burocracia foram agrupados termos como desenvolvimento, 

qualificação, organização, burocrático, governo e a falta de autonomia. O modelo burocrático, 

de fato, procura enfatizar a competência técnica e está muito associado à esfera pública. Se 

por um lado, segundo Faoro (2001), a própria estrutura política do país repousa sobre esta 

burocracia, por outro, segundo Morgan (2006), a rigidez do modelo dificulta as adaptações 

das organizações frente às constantes mudanças.  Além disso, a burocracia deveria tornar 

residual ou eliminar o patrimonialismo (COSTA, BARBOSA E VEIRA, 1982), entretanto sua 

formalidade, impessoalidade e profissionalismo (MAXIMIANO, 2000), ou melhor, os seus 

excessos também produziram suas disfunções, trazendo uma ideia negativa da burocracia 

(BOBBIO et al, 1998).  

Outro elemento foi a humilhação, bastante evocada (17) pelos servidores, mas não 

prontamente (3.294 –ordem média de evocação), ou seja, não assumiu níveis elevados de 

importância, por isso permaneceu na primeira periferia, reunindo um grupo de palavras 

ligadas às ideias de discriminação, preconceito, injustiça, perseguição, escravo, segunda 

categoria, é podado, falta de reconhecimento, injustiça, desvalorizado, vítima, faz tudo e mal-

remunerado. Se por um lado a burocracia weberiana valoriza regras e procedimentos entre 

outros aspectos (MAXIMIANO, 2000); por outro lado desconsidera a relação entre os atores, 

que são indivíduos ativos e fundamentais no alcance dos objetivos das organizações (SOUZA, 

2002), ficando fácil compreender porque a humilhação foi reverberada.  

Podemos acrescentar a estes sentidos, a estas emoções, a desmotivação (8), 

constituindo-se em elemento da segunda periferia (canto inferior direito) e que reúne sobre 

este rótulo as ideias de estagnação, de monotonia, de insatisfação, de rotina, de carreira 

estagnada, de frustração, de falta de vontade e de indisposição. Neste ponto, Bresser-Pereira 

(1996) já havia sugerido que esta desmotivação, esta falta de disposição para o trabalho estava 

ligada também à estabilidade, que é afinal o NC da representação social do servidor.   

Ainda na segunda periferia, o termo indutor produziu evocações de trabalho (9) e da 

figura do trabalhador (8). No primeiro caso, as ideias associadas eram trabalho, muito 

trabalho, falta de tempo e alguns trabalham. No segundo caso, identificaram o servidor como 

um trabalhador qualquer, como empregado, como colaborador e como um prestador de 

                                                      
116 Ordem média de evocação diz respeito ao elemento prontamente evocado ou tardiamente evocado, ou seja, 

caracteriza a assunção de hierarquia dos termos. Assim, se não foi prontamente evocado possivelmente se 

constituirá em sistema periférico.  
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serviço. Todavia não ignoraram as relações personalistas (7) (ou personalismo), o que 

Buarque de Holanda (1995) já havia identificado em nossas instituições, pois o “homem 

cordial” procura reduzir as relações aos níveis pessoal e afetivo (BUARQUE DE HOLANDA, 

1995), e muito antes Bendix (1986) já havia percebido uma administração patrimonial, que 

proferia sentenças caso a caso. Neste contexto, é possível justificar a ocorrência de uma má 

gestão (7), de incompetência (4), de descompromisso (5), de morosidade (4). O termo indutor 

estimulou estas palavras negativas, mas também trouxe à superfície o bom caráter (4), a 

assiduidade (4) e a comunicação (3).  

A assiduidade também não mostrou uma frequência tão elevada (4), possivelmente 

este atributo não assume grande relevância, uma vez que frequências e faltas não são pautas 

de discussões.  

O orgulho, evocado por 7 sujeitos, apresentou uma ordem média de evocação de 

3.429, logo não foi muito citado tampouco emergiu nas primeiras posições. Este orgulho de 

ser servidor público, segundo alguns depoimentos dos participantes da pesquisa, já fora 

consenso um dia, pois o funcionário era valorizado.  Esta categoria reuniu as ideias de digno, 

dignidade, reconhecimento, status, valorização e bom local de trabalho.    

Por fim, a quarta casa do quadrante – terceira periferia –, que se localiza no canto 

inferior esquerdo, envolveu os termos concurso e ética. Nesta casa, estão os termos de baixa 

frequência e de baixa ordem média de evocação. Concurso (5) seria de fato naturalmente 

lembrado, não necessariamente evocado prontamente, por ser a forma de ingresso no serviço 

público, demanda estudo, uma vez que há competição, o que constituiu o conteúdo desta 

categoria. Em que pese apresente certas procedimentos e formalidades para acesso ao cargo 

público, a RS sugere que o serviço público é fácil (4).  

Esta análise demonstrou que a RS estabelece os vínculos entre os elementos centrais e 

periféricos, sendo que nesta periferia está situada uma grande parte dos elementos da 

representação sobretudo por se tratar de discursos que buscam dar conta da relação entre as 

diversas circunstâncias do contexto e a rigidez do núcleo central. Adicionalmente, conforme 

apêndice 5, há possibilidade de se analisar a evocação dos termos segundo seu contexto de 

produção ou segundo o perfil do respondente possibilitando construções interessantes como 

pode ser visto no perfil dos respondentes que evocaram a estabilidade, de acordo com a 
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Tabela 13 - Perfil dos respondentes que evocaram o termo estabilidade 

 

Gênero      Faixa etária Nivel de instrução      Tempo de serviço público 

Base Amostral 26 27 14 15 10 11 3 4 13 24 8 4 24 8 6 1 14 

Distribuição 
m f 20+ 31+ 41+ 51+ 60 + med grad esp mes dou 0/5 6/10 

11/ 
15 

16/ 
20 

20+ 
Perfil 

estabilidade (f) 8 13 8 11 1 1 0 1 5 9 3 3 12 6 1 0 2 

estabilidade (%) 38,1 61,9 38,1 52,4 4,8 4,8 0,0 4,8 23,8 42,9 14,3 14,3 57,1 28,6 4,8 0,0 9,5 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

Podemos, a partir de então, afirmar que o termo estabilidade foi mais lembrado pelo 

gênero feminino com 62% das evocações, e 38% entre os homens. Esta palavra, proveniente 

das mulheres principalmente, permite inferir que possivelmente se relaciona com o 

crescimento de sua participação no mercado de trabalho. Este termo também permeia todo o 

nível de escolaridade notadamente 95% entre graduados, especialistas, mestres e doutores, 

indicando que a perspectiva da estabilidade independe do nível de educação. De qualquer 

modo, a sua predominância nos níveis superiores chama a atenção, pois é, afinal, o 

preparatório para o ingresso no mundo do trabalho.  

Os sujeitos que possuem entre 0 e 5 anos de serviço público ou na Unidade 

representam 57% das evocações do termo estabilidade. Isto significa dizer que o ingresso no 

serviço público acontece já com o ideal da estabilidade, de acordo com as evocações.  

As pessoas que estão há mais de 20 anos não evocaram tanto o termo (9%), sugerindo 

que este vínculo não está tão ancorado nos sujeitos, afinal foi a Constituição de 1988 que 

convertera em estatutário alguns servidores. Ademais, segundo depoimento de alguns sujeitos 

da coleta, estavam muito mais centrados no desenvolvimento de atividades laborais, eram 

ainda jovens para se preocuparem com a estabilidade. 

 

 

Tabela 14 - Perfil dos respondentes que evocaram compromisso / descompromisso 

 

Gênero      Faixa etária Nivel de instrução      Tempo de serviço público 

Base Amostral 26 27 14 15 10 11 3 4 13 24 8 4 24 8 6 1 14 

 m f 20+ 31+ 41+ 51+ 60 + med grad esp mes dou 0/5 6/10 11/15 16/20 20+ 
Distribuição/perfil 

compromisso (f) 10 7 2 4 3 7 1 2 3 9 3 0 4 2 1 2 8 

compromisso (%) 59 41 12 24 18 41 6 12 18 53 18 0 24 12 6 12 47 

descompromisso (f) 2 3 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 

descompromisso 

(%) 40 60 40 0 40 20 0 20 20 20 20 20 40 0 0 20 40 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa  
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Enquanto há um predomínio do termo compromisso (59%) no sexo masculino, há uma 

prevalência do descompromisso (60%) entre o gênero feminino. Esta diferença possivelmente 

pode ser explicada porque a mulher, em geral, divide seus afazeres, pois tem uma segunda 

jornada. A maior evocação do compromisso (60%) foi entre os maduros com mais de 51 anos, 

diferentemente ocorre com o descompromisso, lembrado entre os mais jovens. Isto sugere que 

as pessoas mais maduras se comprometem117 mais com o trabalho, e que os mais jovens se 

dispersam mais em relação ao compromisso de ser servidor público. A justificativa pode ser 

variada, pois, segundo alguns ingressantes, dividem o tempo entre trabalho e estudo, outros 

dividem o tempo de trabalho entre a Instituição e outro emprego, outros dividem o tempo do 

trabalho com preparatórios para outros concursos. A verbalização do compromisso foi mais 

frequente (71%) pelos especialistas e mestres, enquanto o descompromisso é evocado de 

modo generalizado, ou seja, sua presença independe do nível de instrução. O termo 

descompromisso está presente no início e no final da carreira. O compromisso foi 

principalmente evocado (47%) pelos sujeitos com mais de 20 anos de casa, o que sugere que 

estes sujeitos se envolverem mais com a Instituição do que muitos recém-contratados, 

assumindo vínculos mais forte com a Instituição.  

Vale dizer que, na situação normal de coleta, 70% das evocações do termo burocracia 

provém do sexo masculino e em sua maioria para as pessoas com menos tempo de casa. Deste 

modo, os ingressantes já chegam na Instituição com a percepção de uma estrutura burocrática.  

Lembrando ainda que o estudo da RS procura conhecer opiniões, atitudes e práticas 

sociais, é crucial considerar que algumas questões podem confrontar a moral e os valores, e 

assim aquilo que se verbaliza pode não corresponder a realidade do pensamento e das 

práticas. Trata-se da zona muda, constituída por elementos da representação com 

características contranormativas; são crenças disponíveis, porém não verbalizadas em 

condições normais de produção (ABRIC, 2014) (tradução nossa).  

Deste modo, após trazer os resultados da situação normal de coleta, em que os 

servidores respondem por eles mesmos, e buscando ainda o objetivo de identificar a RS, 

portanto, seu NC, seguem os resultados da coleta com a técnica da substituição (zona muda), 

quando os servidores falam em nome de outros, reduzindo-se a pressão normativa para que 

falam mais espontaneamente.  

                                                      
117 É importante ressaltar que os termos compromisso e comprometer guardam perspectivas diferentes, mas 

como a proposta não é a discussão destes conceitos, eles foram trazidos dentro do mesmo contexto em razão da 

aproximação de sentido.  
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Aplicou-se os mesmos procedimentos para importação dos dados pelo Evoc, que 

retornou igualmente 53 registros com 265 palavras citadas (média 3,0), sendo 45 palavras 

distintas, constituindo 28 categorias. Comparativamente à coleta normal (57 palavras 

diferentes), em que o servidor fala em nome próprio, os resultados obtidos com substituição 

sinalizam consenso maior entre os servidores, pois a própria redução vocabular sugere esta 

situação mais consensual.  

É possível visualizar (apêndice 6) que o absenteísmo apresentou uma frequência 4, 

entretanto não foi prontamente evocado (hierarquização), isto é, foi citado 1 vez na segunda 

posição, 2 vezes na quarta posição e 1 vez na quinta posição hierárquica, o que resultou numa 

ordem média de frequência de 3,75, indicando ser um elemento periférico. O descompromisso 

foi amplamente evocado (13), mas sua hierarquização predomina nas posições 3, 4 e 5, 

produzindo uma média também elevada, 3.15, por isso possivelmente também será um 

elemento periférico da representação. Foram mais amplamente evocados folgado, ganha bem, 

não trabalha e vida boa, apresentando médias entre 2.0 e 3.0. Apesar de folgado ter sido o 

termo mais prontamente evocado (9 vezes na primeira posição) entre todos os termos 

verbalizados, sua evocação também emerge na últimas posições hierárquicas, sugerindo que 

este atributo pode não se constituir em NC.  

Este relatório também nos informa a relação frequência-número de palavras, por 

exemplo, 18 palavras foram evocadas apenas 1 vez, 4 palavras foram evocadas duas e três 

vezes. Situação totalmente inversa indica que 1 só palavra foi evocada 53 vezes, 29 vezes e/ou 

25 vezes, o que pode ser indicativo da força do termo evocado. Deste modo, a vocação (1) 

seria um elemento fraco da representação se comparada aos termos folgado e ganha bem, por 

exemplo.  

Esta análise, que seguiu os mesmos parâmetros da coleta anterior, dá pistas dos 

elementos que podem ser núcleo central ou periféricos, mas, sem dúvida, o relatório 

tabrgfr.lst (apêndice 7) é decisivo na orientação da construção do quadrante de 4 casas.  

A tabela está disposta pelo ranking (frequência) de evocação e não pela ordem média 

de evocação, que é também importante observar, pois elementos bastantes frequentes não se 

constituíram no núcleo central, uma vez que apresentaram uma ordem média superior a 2,5.  

Reforça-se que este quadrante de 4 casas é resultado das evocações obtidas a partir da 

técnica de associação de palavras e, segundo Abric (2014), certos elementos da representação 

podem escapar a esta análise, pois são velados. Para desvelá-los, ou seja, romper com a lacuna 

deixada pela zona moda, adotou-se a técnica da substituição, que permite que o sujeito fale 

em nome do outro, permitindo-nos a aceder a outros conteúdos.   
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  Figura 4   -  Quadrante  de  4  casas com frequência  / ordem média de evocação  (coleta   

  substituição) 

      ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO     

OME Inferior a 2,5 OME Superior a 2,5 
fr

eq
u

ên
ci

a 
  

  
  
  

  
  

>
 o

u
 =

 1
0
 

não_trabalha                             25 2.080 folgado                                  53 3.019 
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 morosidade                               5 2,400 estabilidade                             9 3.333 

necessário                               4 2,250 privilégios                              9 2.556 

   

incompetência                            8 3.000 

   

mal_educado                              8 3.125 

   

serviço_público_é_fácil                  7 3.286 

   

alienado                                 6 2.500 

   

sem_horário                              6 3.333 

   

burocracia                               6 3.167 

   

absenteísmo                              4 3.750 

   

humilhação                               5 2.600 

   

má_gestão                                4 3.250 

   

bom_atendimento                          3 3.667 

   

cabide_de_emprego                        3 4.333 

   

concurso 3 3.667 

      orgulho                                  3 3.667 

  Nota: total de 265 palavras evocadas, sendo 45 palavras diferentes. 
  Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

Para identificar a centralidade do elemento, o programa cruzou a frequência das 

palavras evocadas pelos sujeitos com a ordem de evocação de cada uma destas palavras.  Esta 

ordem de evocação é dada pela média de evocação dos itens, calculada em relação aos 

sujeitos entrevistados. Assim, um termo que ocorreu 53 vezes como folgado não é núcleo 

central, pois não foi prontamente evocado, apresentou uma ordem média de evocação superior 

a 2.5. Este detalhamento pode ser visto no apêndice 5. Neste caso, quando as palavras não 

assumem as primeiras posições hierárquicas são tratadas como atributos intermediários da 

representação, compondo o sistema periférico, que representa a circunstância imediata, o 

cotidiano do servidor.   

Desse modo, fica claro que a questão quantitativa não é suficiente para determinar a 

centralidade do elemento, ao contrário, há uma dimensão qualitativa. Não é a presença 

importante de um elemento que define sua centralidade, pois importa também sua força no 

discurso dos sujeitos (ABRIC, 2001). 
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Isto posto, o elemento não-trabalha (25) constitui o núcleo central, dando significação 

a toda representação. Sua evocação se deu prioritariamente pelo sexo feminino. O núcleo 

central estabelece os vínculos entre os elementos da representação (ABRIC, 1993). O sistema 

periférico constituiu-se do discurso elaborado pelas pessoas para justificar o núcleo central, 

assim o sujeito não-trabalha (NC) porque é folgado (53) e descompromissado (13), e como é 

folgado e não tem compromisso tem uma vida boa (16), até porque ganha bem (29) 

independente do mau atendimento (10). Esta periferia funciona como uma interface entre a 

realidade e o NC, modelando os discursos em dadas circunstâncias para proteger o NC 

(ABRIC, 1993).   

Estes elementos, que constituem a periferia, cumprem de fato importantes papeis. A 

periferia tem uma função concreta, integra os elementos à situação vivida, dialoga com o 

presente e com o vivido dos sujeitos (ABRIC, 2001), é o que faz com que a estabilidade de 

ontem, por exemplo, conviva com a estabilidade de hoje; o não trabalho de ontem, conviva 

com o não trabalho de hoje. Funciona como reguladora, elementos suscetíveis de 

comprometerem a representação são reinterpretados pela periferia.    

O termo folgado está mais ligado ao indivíduo, e não-trabalha está mais ligado à 

atividade. No primeiro caso, o conteúdo apresenta vagabundo, mala, à-toa, acomodado, 

desocupado, corpo mole, não quer nada, enrolador, relaxado, preguiçoso, grevista, enganador, 

estagnado e mama na teta do governo. No segundo caso, não trabalha, trabalha menos, não 

faz nada, pouco serviço, ócio e fantasma. Desse modo, o desempenho da atividade (não 

trabalha) pode sugerir um descompromisso (13).  

Assim como na primeira situação de coleta, por questões semânticas houve 

aproximações entre os termos descompromisso e descomprometimento, reunindo ainda 

irresponsável, relapso e descaso. Esta lógica do não-trabalha associada à estabilidade (9) e ao 

ganha bem proporciona uma vida boa para o servidor. Nesta categoria, insere-se bom vivant, 

comodidade, vida feita, vida mansa e bem-estar. Ganha bem abarcou os conteúdos marajá, 

garantia do poder de compra, rico, bom salário, dinheiro fácil, salário em dia, bem de 

situação, ganha muito acima da média, o que acaba se tornando caro para os cofres públicos, 

portanto este grupo também considerou o elemento oneroso.  

A partir do núcleo central e da primeira periferia, também é possível observar o lastro 

entre os elementos da segunda periferia, que apresentam uma frequência entre 3 e 9 vezes. A 

estabilidade (9), instituto típico da burocracia também está relacionada à ineficiência, pode se 
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remeter à incompetência118 (8) que é facilitada, uma vez que o sistema permite certos 

privilégios (9), favorecendo o conceito sem horário (6) e o absenteísmo (4).  

Esta lógica laboral do serviço público, respaldada pela estabilidade traz outras 

implicações.  Souza (2002), por exemplo, nota que a estabilidade é considerada a vilã do mau 

atendimento na prestação do serviço público; ela impede a adequação do quadro de pessoal, 

segundo Bresser-Pereira (1996), o que acaba tornando a esfera pública um cabide de 

emprego; a estabilidade generalizada produziu a percepção de ineficiência, complementa 

Bresser-Pereira (1996); esta ineficiência também é produto da burocracia, tanto no âmbito 

público quanto no privado (BOBBIO et al, 1998). O mau-atendimento, por sua vez, pode 

envolver o sujeito mal educado (8) caracterizado como descortês, desatencioso e mal-

humorado.  

Privilégios, sem horário, absenteísmo e má gestão (4) expressam, algumas vezes, 

ideias que parecem estar associadas ao patrimonialismo, atributo integrante da administração 

pública (BUARQUE DE HOLANDA, 1995; FAORO, 2001), pois, por um lado, instaurou 

privilégios (BENDIX, 1986). Por outro lado permitiu uma gestão personalista, caso a caso 

(BENDIX, 1986), com favorecimentos (FAORO, 2001). Na prática, ao se converter direitos 

em privilégios permite-se aos sujeitos atuarem arbitrariamente (BENDIX, 1986), sugerindo 

que horários, frequências, desempenho ou quaisquer instâncias dos comportamentos também 

possam ser vistos caso a caso.  

Outro temo evocado - alienado – reúne mal informado, desinformado, desinteressado, 

falta de informação e sem crescimento, o que pode sugerir uma fragilidade do processo 

comunicativo. Este fato chama a atenção, pois Robbins (2005) afirma que a comunicação é a 

ligação entre o comportamento do indivíduo e do grupo, refletindo no posicionamento destes; 

Torquato Rego (1986) conclui que a comunicação promove a reunião das partes da empresa; e 

Deval e Vergara (2010) declaram que os processos e pensamentos dos indivíduos interferem 

no modo como atuam119. Ademais, segundo Marchiori (2009), a falta de diálogo no ambiente 

interno se reflete no externo. É preciso considerar, portanto, que a comunicação tem um 

importante papel na construção dos sentidos dentro das organizações (CURVELLO, 2009).  

                                                      
118 Neste ponto, é preciso esclarecer que em razão de aproximações semânticas foram agrupadas na categoria 

incompetência as ideias de ineficiência e incapacidade técnica.   

 
119 Curvello (2008) pontua a necessidade da qualificação dos empregados, da iniciativa e participaçao da tomada 

de decisão, destacando a importância da comunicação interna que, quando eficaz, “contribui para atribuir sentido 

à vida organizacional [...] mobiliza todos os segmentos organizacionais para uma cultura de dialógo e 

participação” (CURVELLO, 2008, p.8). 
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Ainda na segunda periferia, foram evocados o orgulho e o serviço público é fácil. O 

orgulho agrupou ideias afins como reconhecimento, digno ou dignidade, valorização, 

admiração, cultura, um bom local de trabalho e status. De fato, o senso comum tem afirmado 

que ser servidor público já foi uma questão de status. Hoje, evocações como a humilhação 

nos faz crer que este cenário é um pouco distinto.    

A evocação de que “o serviço público é fácil” (7) proporciona duas leituras 

importantes. Primeiro, contrapõe-se em grande medida à evocação da burocracia, pois esta 

nos remete para a ideia de hierarquias e controle, inversamente “o serviço público é fácil” 

agrupou ideias como não há pressão no trabalho, tranquilidade, sem chefia direta, não tem 

patrão e autossuficiente. Segundo, os atributos do serviço público fácil se liga à noção de que 

é mal gerido, conforme evocação já comentada.  

De qualquer modo, estas ideias aparentemente antagônicas comprovam a tese de Abric 

(1993), que o sistema periférico das representações sociais aceita diferenças individuais, 

desde que não comprometa a continuidade da representação social.  

Em que pese tenha sido evocada a morosidade (5), também há o reconhecimento de 

que o funcionário público é necessário (4). Estes termos não apresentaram frequências 

elevadas e posicionaram-se na lateral esquerda do quadrante, na parte inferior, porque foram 

prontamente evocados, ou melhor, são priorizados pelos participantes da pesquisa, mas foram 

poucas vezes verbalizados. Esta morosidade e dificuldade no atendimento (MAXIMIANO, 

2000), tem sido apontada como resultado do excessivo formalismo burocrático, 

comprometendo a eficiência (BRESSER-PEREIRA, 1995). Aliás, termos como burocracia ou 

morosidade, mais evocados entre os homens, emergiram das duas situações de coleta. Ainda 

outros perfis foram identificados de acordo com a evocação de não trabalha ou folgado, por 

exemplo.  

 

 

Tabela 15 - Perfil das pessoas que evocaram o termo não trabalha     

 

Gênero      Faixa etária Nivel de instrução      Tempo de serviço público 

Base Amostral 26 27 14 15 10 11 3 4 13 24 8 4 24 8 6 1 14 

Distribuição 
m f 20+ 31+ 41+ 51+ 

60 

+ 
med grad esp mes dou 0/5 6/10 11/15 16/20 20+ 

Perfil 

não trabalha (f) 10 15 7 6 6 3 3 2 5 10 5 3 12 3 1 2 7 

não trabalha (%) 40,0 60,0 28,0 24,0 24,0 12,0 12,0 8,0 20,0 40,0 20,0 12,0 48,0 12,0 4,0 8,0 28,0 

não trabalha (%) 38 56 50 40 60 27 100 50 38 42 63 75 50 37,5 16,7 200 50 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 
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A Tabela 15 apresenta na primeira linha de valores a composição da amostra da 

pesquisa, assim temos 26 pessoas do sexo masculino ou 3 pessoas acima de 60 anos, por 

exemplo, conforme já assinalado na apresentação do perfil dos respondentes. A segunda linha 

traz a indicação dos traços que serão analisados nas pessoas que evocaram o termo não 

trabalha, e a terceira traz a frequência do termo e o respectivo percentual. Assim a palavra foi 

predominantemente evocada pelas mulheres (60%), prioritariamente na faixa etária entre 20 e 

50 anos (76%), com a escolaridade marcadamente entre graduados e mestres (80%), e 

sobretudo entre os mais jovens de casa (48%). 

Isto significa dizer que a ideia de não trabalha é recorrente entre os mais jovens, da 

mesma forma é mais frequente entre os mais jovens de casa que já ingressam na esfera 

pública com esta ideia pré-concebida, perpetuando este conceito.  

A quarta linha de valores traz o percentual de participação dentro de uma faixa 

específica, não em relação ao número total de vezes que a palavra foi evocada, fornecendo 

interessantes leituras.   Em que pese não trabalha tenha sido evocado principalmente entre os 

mais jovens, 100% daqueles que possuem mais de 60 anos evocaram o termo. Daí concluir 

que esta noção seja comum ao longo da vida dos indivíduos. Ainda, o termo emerge de um 

único sujeito por mais de uma vez, pois, muitas vezes o sujeito evocou palavras diferentes, 

mas com atribuições de sentido semelhante. Equivale a dizer que o termo pode ser 

relativamente pouco evocado entre aqueles que já estão com mais de 16 anos no serviço 

público, mas é um termo forte entre estas pessoas mais antigas de serviço público.  

Colocamos há pouco que atividade pública se liga à ideia de não trabalha, e o sujeito 

público se liga ideia de folgado, segundo resultados das evocações.  Em ambos os casos o 

termo é mais frequente entre as mulheres (60% e 57%).  

De um modo geral, se as evocações denotaram que o funcionário público tem 

estabilidade, não trabalha, é folgado, mas ganha bem, reforçaram também a ideia de que ao 

ingressarem na instituição as pessoas já trazem suas percepções, pois estes termos foram 

evocados em sua maioria pelas pessoas que estão na esfera pública entre 0 e 10 anos.  

Feitas, separadamente, a análise das duas situações de coletas, convém retomá-las para 

estabelecer um paralelo entre elas.  
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                Tabela 16 - Número de palavras evocadas nas duas situações de coletas   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

Das 265 palavras evocadas na coleta normal 57 constituiram-se em palavras diferentes 

ou melhor em grupos de palavras/categorias (independente de apresentar frequência 1, 2 ou 

10). Destas 57 palavras ou grupos de palavras 29 foram exclusivas do contexto da coleta 

normal, o que representa 51% de palavras exclusivas, quando o servidor responde por ele 

mesmo. Das 265 palavras evocadas na coleta de substituição 45 formaram categorias de 

palavras. Destes 45 grupos de palavras 16 foram evocadas exclusivamente no contexto da 

substituição. Isto significa dizer que 36% dos termos são exclusivos ao contexto em que o 

servidor responde em nome de outro. Esta tabela 16 ainda indica que 28 evocações foram 

comuns às duas situações de coleta.  

Podemos arriscar, e dizer que uma menor variedade de palavras e o percentual 

relativamente reduzido entre palavras diferentes e exclusivas sugerem indícios de um 

consenso maior sobre a representação social com a aplicação da técnica de substituição, pois 

reduz a pressão normativa.  

Apesar de possíveis diferenças entre certos termos evocados, em razão das duas 

coletas, é importante observar que alguns elementos do NC foram reverberados nas duas 

circunstâncias, o que corrobora ainda mais com o consenso acerca destes elementos. Logo, é 

importante observar que alguns elementos do NC foram evocados nas duas circunstâncias, 

reforçando mais uma vez o consenso acerca destes elementos.   

A partir dos quadrantes apresentados anteriormente, é possível confirmar também que 

a associação de palavras produziu elementos mais negativos com a aplicação da técnica de 

substituição, o que parece confirmar a existência de uma zona muda. Isto significa dizer 

também que a hipótese da zona muda sinaliza que certos elementos do núcleo podem aparecer 

ou desaparecer em determinados contextos de associação, visto que o NC de uma 

representação é independente do contexto imediato. Todavia, é certo afirmar que a zona muda 

  

coleta 

normal 

coleta 

substituição 

n. palavras evocadas 265 265 

n. palavras diferentes 57 45 

n. palavras exclusivas 29 16 

% 51 36 

n. palavras comuns                      28 

n.palavras frequência >5 8 6 

n.palavras frequência >5                       6 
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concentra elementos que estão permeados pelos valores sociais (ABRIC, 2001), e por isso 

mesmo afrontam o grupo de pertença dos sujeitos. Ainda assim, termos como estabilidade 

(primeira coleta) e não trabalha (segunda coleta) foram evocados nas duas situações, a 

centralidade destes elementos parece afinal confirmar a representação social do funcionário 

público na perspectiva de nossos participantes, seja como servidores ou como membros da 

sociedade.  

 

 

5.6.2 Segundo estudo: Questionário contexto comunicação/organização 

 

 

A análise do contexto organizacional, bem como da comunicação partiu do 

questionário elaborado com uma escala do tipo likert de 7 pontos120 bidimensional orientada 

pelo referencial teórico discutido ao longo do trabalho.  

Este segundo estudo - temática organizacional e a comunicação - objetivou 

principalmente verificar a percepção que os servidores têm da comunicação no contexto da 

organização e qual seria o papel desta comunicação no comportamento organizacional.  

Além das questões baseadas na escala de likert, foi contemplada uma questão de 

múltipla escolha sobre os critérios de escolha para ingresso na carreira pública, trazendo 

informações importantes para a pesquisa.  

 

 

Tabela 17 - Critérios de escolha para o emprego público 

Opção pelo cargo 
público 

Ambiente de trabalho 
Total Porcentagens 

Administrativo Acadêmico Laboratórios Outros 

C
ri

té
ri

o
s 

d
e 

es
co

lh
a
 Estabilidade 15 17 14 3 49 32,5 

Salário 5 14 8 2 29 19,2 

Comodidade 4 5 4 0 13 8,6 

Benefícios 9 9 6 2 26 17,2 

Falta de opção 0 1 2 0 3 2,0 

Vocação 3 2 5 1 11 7,3 

Outros 8 7 4 1 20 13,2 

Total121 44 55 43 9 151   

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

                                                      
120 Bidimensional, de 1 a 7, que vai de discordo totalmente até concordo totalmente (discordo totalmente, 

discordo parcialmente, discordo, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente).  

121 A quantidade de citações é superior ao quantitativo de entrevistas devido à inserção de múltiplas respostas. 
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Os motivos de escolha pela carreira pública podem ser visualizados na tabela 17.  Dos 

53 respondentes foram obtidas 151 respostas. Destas 151 respostas, 49 referem-se à 

estabilidade, 29 referem-se ao salário, 26 referem-se aos benefícios, 13 citam a comodidade e 

apenas 11 respostas para a vocação. Adiciona-se a informação que a referência à vocação 

partiu de pessoas que estão em ambientes de trabalhos específicos, ou seja, em laboratórios 

(5) e não nas atividades meramente burocráticas (2). Isto sugere que a realização de atividades 

administrativas não seja um aspecto capaz de despertar a vocação nos sujeitos.  

Em termos percentuais, a estabilidade foi citada 32,5%, pouco menos que a somatória 

salário (19,2%) e benefícios (17,2%), seguida da comodidade com 8,6% e a vocação indicada 

em 7,3% das respostas.  

 

 

                    Gráfico 5 – Percepção em relação à remuneração                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 53 entrevistados 11 consideraram a remuneração atrativa e 11 não a consideram 

atrativa. A maior parte, 31 respondentes, considera a remuneração razoável. Se associarmos 

os que a consideram atrativa e os que a consideram razoável, observaremos que 79% da 

amostra desenvolve uma atitude positiva frente à remuneração.  

Não obstante, convém chamar a atenção, pois no critério de escolha pelo emprego 

público a variável salário ou os benefícios ficaram bem abaixo da estabilidade, denotando a 

estabilidade como um dos principais atributos do cargo público. Outra implicação desta 

percepção, é dizer que entre os 53 servidores entrevistados 42 informaram que a remuneração 

é atrativa e razoável, torna-se, no mínimo, curioso pensar na participação dos sujeitos diante 

dos períodos de greve, uma vez que poderia esvaziar a bandeira salarial.   

 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 
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Gráfico 6 - Média e desvio padrão de elementos investigados no contexto organizacional  

 

 

É possível observar que o resultado do questionário sobre o contexto da organização 

produziu médias variadas que vão de 2.77 a 5.66 (Gráfico 6). Isto quer dizer, conforme a 

construção da escala likert de 1 a 7 pontos, que as respostas dos respondentes foram ou 

discordantes (1 a 3) ou concordantes (5 a 7) com as afirmativas propostas.  

Enquanto a menor média produzida pelos respondentes refere-se à assertiva “A 

burocracia na Instituição favorece a realização das atividades” com 2,77% de média das 

respostas indicando discordância, e 1,750 de desvio padrão; a maior média, “A estabilidade 

leva à acomodação do servidor com 5,66% de média e 1,427 de desvio padrão, indica uma 

concordância que a estabilidade pode desencadear a acomodação do servidor. Seguem alguns 

comparativos entre médias. 

 

           Tabela 18 - Comparativo dimensão política 
 

 

 

 

 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa  

 

Dimensão Política O servidor comparece todos 

os dias ao trabalho 

As faltas dos servidores 

são vistas com 

naturalidade 

Os servidores não 

comparecem todos os 

dias ao trabalho 

Média 3,81 4,51 4,81 

N 53 53 53 

Desvio padrão 1,871 1,648 1,798 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 
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Observa-se, na tabela 18, mediante a assertiva “O servidor comparece todos os dias ao 

trabalho” os informantes não confirmaram a variável assiduidade. O resultado desta assertiva 

produziu um desvio padrão de 1.871 e uma média de 3.81. Esta pontuação média, situando a 

resposta próxima ao ponto de corte, pois ocorre entre o nível 3 (discordo) e 4 (não concordo 

nem discordo), traduz a discordância em relação à afirmação de que os servidores sejam 

assíduos. Este grau de discordância denota uma dimensão política, uma vez que o critério 

presença/ausência parece não fazer parte dos direcionamentos técnicos da instituição.  

A afirmação de que “As faltas dos servidores são vistas com naturalidade” obteve 

média maior (4,51) e desvio padrão menor (1.648) que a questão anterior. Significa um nível 

de concordância superior a 50%, sugerindo que não há punições ou benefícios. Enfim, trata-se 

de uma naturalização de comportamentos aceitáveis na Organização (COELHO JÚNIOR; 

BORGES-ANDRADE, 2011).   

 “Os servidores não comparecem todos os dias ao trabalho” alcançou uma média ainda 

mais alta 4,81% que as respostas anteriores, um desvio padrão de 1,798 e uma moda 6, 

indicando maior recorrência do conceito concordo parcialmente. Esta questão apresentou 

aproximadamente 70% das respostas no nível de concordância. Remete-se, portanto, 

novamente a posições políticas e não técnicas, e a privilégios, aproximando-se das 

características patrimonialistas que dominam o Pensamento Social Brasileiro (FAORO, 

BUARQUE DE HOLANDA, NUNES) e da perspectiva patrimonialista tratada por Bendix 

(1986), que parecem estar assentadas no âmbito público. Ademais, Veneu (1989) citando 

Lamounier (1978), já havia notado na dicotomia estado e mercado que algumas vantagens 

acabavam sendo institucionalizadas, denotando a negação do desempenho, eficácia e 

produtividade.   
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Tabela 19 - Dimensão burocrática 

 Fonte: Dados interpretados da pesquisa  

 

 

 “A burocracia da Instituição favorece a realização das atividades” totalizou 147 

pontos, sendo 74% indicativos do nível de discordância, com a moda 1, enfatizando o grau 

discordo totalmente, e uma média 2,77. Esta burocracia, que produz rotinas na vida humana 

(MORGAN, 2006), é desafiada nos tempos de mudanças (BRESSER-PEREIRA, 1996), pois 

ela impede as organizações de se adaptarem a essas transformações (MORGAN, 2006). 

Assim os próprios servidores têm a percepção de que ela não facilita os processos de trabalho. 

Deste modo, os efeitos da burocracia, como a pressuposição de trabalho profissionalizado 

(MAXIMIANO, 2000) não é abordado.  

Se a burocracia, como modelo de gestão e sistematização de processos, foi um modo 

de substituir práticas personalistas, seria possível afirmar que “A burocracia da Instituição 

favorece (sse) a realização das atividades”, entretanto uma somatória relativamente baixa (147 

pontos) desta assertiva produziu os seguintes números e interpretações: uma média de 2,77; 

uma mediana 2, o que significa que 50% das respostas gravitam acima do conceito 2 

(discordo parcialmente) e 50% estão abaixo; uma moda 1, indicando maior recorrência do 

conceito discordo totalmente, enfim 74% da amostra demonstra uma discordância, ou seja, 

discorda que a burocracia favoreça o desenvolvimento do trabalho.  Aliás, pode ocorrer o 

contrário, segundo alguns autores apontam ao afirmarem que o excesso de formalismo 

burocrático pode comprometer a eficiência (BRESSER-PEREIRA, 1995) e ainda associar-se 

ao desperdício de recursos (BOBBIO et al, 1998), característica confirmada na fala dos 

respondentes.    

Dimensões da burocracia  A burocracia da 

Instituição 

favorece a 

realização das 

atividades 

Os servidores 

estão 

preocupados com 

a redução de 

custos no local de 

trabalho 

A melhoria do 

desempenho 

contínuo é 

prioridade da 

Instituição 

Os colaboradores 

atendem 

prontamente o 

público 

N 
Válido 53 53 53 53 

Ausente 0 0 0 0 

Média 2,77 3,45 3,68 4,13 

Mediana 2,00 3,00 3,00 4,00 

Moda 1 3 3 5 

Modelo padrão 1,750 1,793 1,795 1,569 

Variância 3,063 3,214 3,222 2,463 

Amplitude 6 6 6 6 

Soma 147 183 195 219 
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Neste ponto, o enunciado “Os servidores estão preocupados com a redução de custos 

no local de trabalho” gerou uma média de 3,45 e um desvio padrão de 1,871. Estes números 

traduzem a discordância dos respondentes em relação à questão, e ainda produzem uma 

mediana 3. Esta mediana é um indicativo expressivo122, pois 50% manifestou-se acima do 

conceito “discordo” e 50% abaixo deste conceito. Esta resposta dos informantes produziu 

ainda uma moda 3, enfatizando o conceito discordo. Por fim, como 60% da amostra informa 

discordância, denotando que não há preocupação dos servidores com relação à redução de 

custos, pode ser indicativo de desperdícios.  Tanto que já se afirmava anteriormente que a 

administração burocrática é lenta e cara (BRESSER-PEREIRA, 1998).   De fato, a burocracia, 

muitas vezes, está associada ao desperdício de recursos e à falta de iniciativa (BOBBIO et al, 

1998). Os servidores pesquisados perceberam, portanto, que não há preocupações em relação 

aos custos. 

 “A melhoria do desempenho contínuo é prioridade da Instituição” somou 195 itens 

likert, gerou 57% de discordância, uma média de 3,68 e a moda 3, o que ressalta o conceito 

discordo. Assim, esta melhoria do desempenho não é o centro das preocupações da 

Instituição, segundo a coleta, afinal o desempenho nem mesmo é requisito para a estabilidade. 

Isto chama a atenção, pois, embora a competência técnica contribua para estabelecer um 

sistema de mérito consoante ao desempenho (SOUZA, 2002), não é fundamental para a 

organização. O resultado obtido desta assertiva frente à perspectiva burocrática weberiana, 

que pressupõe um trabalho profissionalizado (MAXIMIANO, 2000), torna-se contraditório, 

pois a Instituição tem outras prioridades que não a melhoria do desempenho, conforme 

testemunho de alguns respondentes.   

Este desempenho ainda está intrinsicamente ligado ao atendimento. Na percepção da 

amostra, “Os colaboradores atendem prontamente o público”, totalizando 219 pontos na 

escala, sendo 47% das respostas no nível de concordância, os 53% restantes ou discordam da 

assertiva (34%) ou nem concordam nem discordam (19%). Esta questão produziu uma média 

de 4,13 e moda 5, o que, embora não indique concordo totalmente, sinaliza a maior 

recorrência em torno do conceito concordo. Este resultado (a percepção do atendimento 

imediato), de certo modo, demonstra que algumas questões no contexto da burocracia não 

foram identificadas, como sublinhara Maximiano (2000) em relação à morosidade e à 

                                                      
122 Estes 50% não indicam equilíbrio das manifestações, pois o resultado desta escala apresentou 50% das 

respostas no nível 3, e neste caso é preciso considerar que há apenas 3 intervalos (1, 2 e 3) abaixo da mediana 3, 

os 50% restantes indicativos da mediana 3 envolveriam 4 intervalos (4, 5, 6 e 7).   



173 

 

dificuldade no atendimento. Logo, na percepção dos servidores, há um atendimento aceitável 

do cidadão-usuário.  

 

 

                        Tabela 20 - Comparativo dos descritores na perspectiva da estabilidade                                            

Dimensões da 

estabilidade 

 

A estabilidade 

motiva o servidor 

porque trabalha 

despreocupado 

A estabilidade leva 

à acomodação do 

servidor 

N 
Válido 53 53 

Ausente 0 0 

Média 4,13 5,66 

Mediana 4,00 6,00 

Moda 4 7 

Modelo padrão 1,892 1,427 

Amplitude 6 6 

Soma 219 300 

                                               Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

Por um lado “a estabilidade motiva o servidor, pois trabalha despreocupado” gerou 

45% das respostas no nível da concordância, uma moda 4 e uma média 4,13, ou seja, denotou 

uma tendência de resposta acima do ponto de corte, indicando que os entrevistados 

concordam que a estabilidade gera tranquilidade. Por outro lado “a estabilidade leva à 

acomodação do servidor” gerou ainda mais respostas no nível da concordância (89%), uma 

moda 7 e uma média 5,66. Para Bresser-Pereira (1995), a estabilidade produziu uma 

percepção de desmotivação, de falta de disposição para o trabalho; e sua concessão a todos os 

servidores compromete a eficiência (BRESSER-PEREIRA, 1996). Alguns pesquisadores 

chamam a atenção, pois a estabilidade independe do desempenho (SOUZA, 2002) e cria 

barreiras a construção de mecanismos de incentivos ou punições (BRESSER-PEREIRA, 

1996). 
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Tabela 21 - Comparativo de descritores quanto à dimensão identitária/cultural     

Dimensões da identidade 

e da cultura 

O crescimento 

profissional é 

valorizado pela 

Instituição 

O servidor tem 

orgulho de 

trabalhar na 

Instituição 

O servidor sente-

se parte da UFG 

N 53 53 53 

0 0 0 

Média 4,06 4,53 4,62 

Mediana 4,00 5,00 5,00 

Moda 6 5 5 

Modelo padrão 1,791 1,501 1,701 

Soma 215 240 245 

                   Fonte: dados interpretados da pesquisa 

 

 

 “O crescimento profissional é valorizado pela Instituição” não indicou uma grande 

distância entre a percepção daqueles que discordam (41%) e aqueles que concordam (45%) 

com a afirmativa, apesar de a moda 6 sugerir um maior consenso em volta do conceito 

concordo parcialmente. A média 4,06 e a mediana 4 sobretudo indicam que 50% das 

respostas produzidas estão acima de 4 (ponto de corte) e 50% estão abaixo deste conceito nem 

concordo nem discordo.  

Neste caso, também foi notado uma distribuição irregular da frequência (5, 7, 10, 7, 9, 

12, 3), ou seja, não há uma hierarquia (ascendente ou descendente) na evolução das opiniões, 

podendo sugerir a carência de um compartilhamento forte das percepções. Neste ponto, a 

colocação de Robbins (2005) é importante, pois ele já assinalara sobre o compartilhamento 

que a cultura dá forma às atitudes e comportamentos dos trabalhadores (ROBBINS, 2005). 

Ademais ela permite a leitura das normas sociais e eventos em razão da construção da 

realidade (MORGAN, 2006), produzindo outras implicações.    

Primeiro, acreditando que a valorização do crescimento profissional seja percebida 

pelo sujeito e seja importante, seria possível compreender a posição assumida pelos atores, 

pois o indivíduo adota comportamentos preocupado com aquilo que os outros estão esperando 

dele (DUBAR, 2005, p. XVII), por isto a busca pelo reconhecimento (MOTTA, 1991). E, no 

nosso caso, entretanto, isto poderia denotar certa fragilidade na relação indivíduo-

organização, pois a valorização do crescimento profissional alcançou uma média (4,06) 

relativamente baixa na opinião da amostra. Esta questão, todavia, não se sustenta, pois, 

embora não haja um forte reconhecimento da valorização, parece que ele se orgulha de 

trabalhar na instituição (4,53%).  



175 

 

Segundo, este sentimento revela a importância da identidade como construção social, 

como localização no mundo social específico (BERGER; LUCKMAN, 2004), uma posição e 

um papel registrado nos grupos de pertencimento (LIPIANSKY, 1992). Desse modo, mais 

uma vez a confirmação de que o sujeito luta por reconhecimento (MOTTA, 1991), por uma 

identidade, o que leva à compreensão de que o autoconceito é dependente do olhar do outro 

(MACHADO, 2003; LIPIANSKY, 1992). Assim, o servidor se vê nos membros do seu grupo 

de pertença.  

Terceiro, a questão da valorização tangencia o processo comunicativo, ou melhor 

dizendo, a fragilidade da comunicação, pois o feedback seria capaz de traduzir a valorização 

do sujeito. E, neste sentido, sua ausência compromete a lógica da reciprocidade entre 

indivíduo-organização.   

A despeito desta questão, Souza (2002) já observara que determinadas ações políticas 

afetaram o orgulho de ser servidor público, desmotivando o sujeito, quem, muitas vezes, 

passou a ser mal visto. Neste ponto, comunicadores argumentam que uma comunicação 

pautada na clareza e orientada para o desenvolvimento do potencial humano pode despertar 

sentimentos de vitória e de orgulho, entretanto a comunicação sozinha não produz milagres, 

caso o serviço público seja inadequado, ela por si só não o ajustará (TORQUATO REGO, 

2011).  

De qualquer modo, a implicação positiva do sentimento dos servidores diz respeito a 

este orgulho, pois “o servidor tem orgulho de trabalhar na instituição” uma vez que metade da 

amostra (51%) se expressa em níveis de concordância, gerando uma média de 4,53, mas nem 

por isto é possível ignorar o elevado índice de respostas (23%) em volta do conceito nem 

concordo nem discordo. Esta questão produziu o maior nível de isenção participativa de todo 

o questionário, ou seja, foi a afirmativa que mais os servidores procuraram abster-se. 

Ainda assim, “O servidor sente-se parte da UFG”, pois se 57% da amostra manifesta-

se nos níveis da concordância, o que se confirma pela mediana, afinal 50% situa-se abaixo de 

5 e 50% acima do conceito concordo. Este sentir-se parte é explicado por alguns autores que 

abordam a questão cultural, como resultado do processo de construção da realidade 

(MORGAN, 2006). Por fim, é possível dizer que existe o sentimento de pertença em relação à 

Instituição, em que pese não seja uma realidade construída e compartilhada por toda a 

amostra. (como veremos na escala de cidadania) 

Perseguindo o objetivo de identificar o papel da comunicaçao no comportamento 

organizacional, este segundo estudo também contemplou a comunicação.  
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Tabela 22 - Estatística descritiva do contexto da comunicação        

Contexto da Comunicação N Média 

Desvio 

padrão 

O servidor recebe todas as informações necessárias para realizar o seu trabalho 53 3,17 1,816 

A comunicação entre os diversos setores é importante 53 6,79 ,600 

A comunicação entre os diversos setores acontece 53 2,83 1,383 

Servidor normalmente não recebe todas as informações necessárias para realizar o seu trabalho 53 5,49 1,339 

A comunicação informal acontece na Unidade 53 5,87 1,194 

Ocorre problemas de comunicação entre as Unidades e as instâncias superiores 53 5,85 1,277 

As sugestões dos servidores não são levadas em conta 53 5,00 1,605 

Quando acontece algo errado na Unidade comunica à chefia 53 5,70 1,367 

As comunicações oficiais chegam pela internet 53 5,30 1,727 

Os servidores têm conhecimento das comunicações oficiais através de murais 53 2,60 1,585 

A comunicação informal ocorre geralmente entre os pares 53 5,70 1,462 

As reclamações e sugestões encaminhadas são sempre respondidas 53 3,74 1,810 

A comunicação é importante para a Organização 53 6,92 ,331 

A comunicação acontece na Organização 53 3,89 1,577 

N válido (de lista) 53     

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

A declaração que “Os servidores têm conhecimento das comunicações oficiais através 

dos murais” sinaliza uma das menores médias (2,60) obtidas na escala da Comunicação, 

situando a percepção dos entrevistados no nível da discordância (1 a 3) em relação à 

afirmativa proposta. Esta leitura indica que os servidores não creditam ao mural a 

possibilidade informativa, mesmo que sua presença ainda marque algumas poucas Unidades. 

Em contrapartida há uma elevado nível de concordância (5,70) em relação à assertiva “As 

comunicações chegam pela internet”, o que indica novas formas de consumo das informações 

oficiais, muitas vezes, opostas a canais mais clássicos. Esta sobreposição ou 

complementariedade entre o moderno e o tradicional também é percebida por comunicólogos 

e administradores, ao argumentarem, por exemplo, que os murais são pouco atraentes e 

inatuais (TORQUATO REGO, 2013), que o simples uso do e-mail ainda não é capaz de 

garantir que ele seja recebido, compreendido (ROBBINS, 2005) ou mesmo lido, 

caracterizando a circularidade do processo comunicativo.  

Paralela a esta comunicação oficial ligada ao processo produtivo ocorre a informal 

(DUTERME, 2002), pois os servidores concordam que “A comunicação informal acontece na 

Unidade”, gerando a média de 5,87 de concordância, uma dimensão relevante para 

oportunizar a expressão de frustrações e sentimentos (ROBBINS, 2005) e para estabelecer 

relações sociais entre os grupos (KUNSCH, 2003).  

Não obstante, nota-se que “A comunicação informal ocorre geralmente entre os pares” 

(5,70), esta concordância reverbera o que existe no senso comum acerca da distinção entre as 
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duas categorias de servidores, docentes e técnico-administrativos. Para corroborar com esta 

diferença, é possível dizer que os grupos constroem significados, muitas vezes, usados para 

ocultar eventuais desintegrações no ambiente de trabalho (MOTTA, 1991). Isto pode ser 

reforçado pelos sujeitos, pois se fecham em grupinhos na defesa de privilégios (TORQUATO 

REGO, 2013), trazendo ainda outras implicações. 

Neste caso, a afirmativa “As reclamações e sugestões encaminhadas são sempre 

respondidas” apresentou uma média relativamente baixa (3,74) neste item da escala que deve 

ser lida como discordância da assertiva, denotando a falta de feedback dos processos 

comunicativos e, complementarmente, traz que “As sugestões dos servidores não são levadas 

em conta”, segundo aponta a média (5,00) situada no nível da concordância em relação à 

declaração. Se as comunicações encaminhadas não são sempre respondidas, parece natural 

que as demandas dos servidores nem sempre sejam consideradas. Resta saber se os servidores 

não são ou não estão envolvidos no processo comunicativo (eles se distanciam ou são 

distanciados).  De qualquer modo, evidencia-se uma falha da comunicação também associada 

à ausência de feedback que, segundo alguns estudiosos, esta falta de participação pode 

comprometer a natureza interacional e relacional da comunicação (DUTERME, 2002). 

Em que pese haja evidências de uma natureza não participativa dos servidores, eles 

reconhecem que “A comunicação entre os diversos setores é importante” (6,79%) e que “A 

comunicação é importante para a Organização” (6,92%), indicando 100% de concordância 

com estas declarações. Esta comunicação, entretanto, não acontece, pois os servidores 

discordam das assertivas “A comunicação entre os diversos setores acontece” (2,83%) e “A 

comunicação acontece na Organização” (3,89%). Estas assertivas representam 

respectivamente 70% e 49% de discordância.  

Estes números também revelam outro aspecto, a importância da comunicação ligada 

ao contexto imediato do servidor. Quanto mais próxima da vivência do servidor maior será 

sua percepção da (não) comunicação e consequentemente mais elevado o seu nível de 

discordância123. Uma comunicação deficiente pode afetar suas funções que são, segundo 

alguns autores, o controle, a própria natureza informativa, a motivação e a expressão 

emocional (ROBBINS, 2005), comprometendo também o importante papel da comunicação 

interna que, consoante à literatura, é fundamental na construção de sentidos (CURVELLO, 

2012).   

                                                      
123 Apenas para lembrar que a escala vai de 1 a 7, discordo totalmente, discordo parcialmente, discordo, nem 

concordo nem discordo, concordo, concordo parcialmente e concordo totalmente.  



178 

 

Em relação a natureza informativa, quando se afirmou que “O servidor recebe todas as 

informações necessárias para realizar o seu trabalho”, obteve-se uma média de 3.17, 

indicando que 70% das respostas estão no nível da discordância,  o que pode ser corroborado 

com a assertiva “O servidor normalmente não recebe todas as informações necessárias para 

realizar o seu trabalho”, que gerou uma pontuação média de 5,49 neste item da escala, 

representando que as respostas predominam (81%) no nível da concordância. Segundo estes 

resultados, as rotinas produtivas estão à deriva, sujeitas a influências individuais, políticas ou 

de qualquer outra natureza.   

Nestes termos, compromete-se o propósito da comunicação de promover as condições 

de trabalho, conforme já previra Torquato Rego (1986). Não é difícil perceber esta questão, 

uma vez que os funcionários já sinalizaram que a comunicação não ocorre em níveis 

desejáveis nas Unidades. Como a comunicação transmite informação, mas também impõe um 

comportamento (MARCHIORI, 2006) não é difícil compreender que a falta dela na 

Instituição pode levar a um não comportamento dos servidores. 

Por fim, “Quando acontece algo errado comunica à chefia”, alcançou uma média de 

5,70. Essa média traduz a concordância dos sujeitos com a afirmativa proposta, ou seja, as 

irregularidades/erros são comunicadas às chefias. É possível, neste caso, falar em 

comunicação ascendente, muitas vezes, percebida pelo fornecimento de feedback (ROBBINS, 

2005) e, ao mesmo tempo, pensar a comunicação como uma aproximação entre as pessoas 

(DUTERME, 2002).  

Neste contexto, seria fundamental estimular um ambiente de comunicação livre e 

aberto (MORGAN, 2006), afinal um processo de comunicação deficiente poderia 

comprometer o funcionamento e os relacionamentos no ambiente das organizações 

(ROBBINS, 2005), e assim influenciar no comportamento da cidadania organizacional. 

O nosso terceiro estudo contemplou a escala unidimensional, em uma escala crescente 

de 1 a 5 sobre Cidadania Organizacional, os conceitos indicam nunca faço, poucas vezes faço, 

às vezes faço, muitas vezes faço e sempre faço.     
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5.6.4 Terceiro estudo (quantitativo): Comportamento de Cidadania Organizacional 

 

 

O terceiro estudo contemplou a escala de cidadania organizacional, também likert, 

mas de 5 pontos, no sentido unidimensional, isto é, os conceitos indicam nunca faço, poucas 

vezes faço, às vezes faço, muitas vezes faço e sempre faço.     

 

 

           Gráfico 7 - Média e Desvio Padrão nas Dimensões da Cidadania Organizacional      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compararmos os extremos, a escala da cidadania organizacional (SIQUEIRA, 

2014)124 apresentou como resultado a sua média mais baixa em “Quando estou com meus 

familiares costumo elogiar esta empresa”, com 3,28 média e desvio padrão 1,321, sinalizando 

que o servidor “às vezes” elogia a UFG, portanto, ainda distante do conceito mais positivo 

“sempre faço”. Ademais, é preciso considerar que se “às vezes” faço, é porque outras vezes 

                                                      
124 Em termos cognitivos, a percepção de reciprocidade organizacional; na dimensão afetiva, envolvimento com 

o trabalho, e as ações de cidadania, envolvendo a cooperação entre os colegas; proteção e defesa da organização 

e divulgação de sua imagem positiva; e sugestões criativas podem ser abstraídos das questões indicando o nível 

em que o colaborador manifesta a troca social com a organização, a partir de suas ações (SIQUEIRA, 2014). 

 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 



180 

 

não faço. Isto permite algumas inferências, nos assuntos em e de família a UFG não tem sido 

pautada expressivamente e não se fala da UFG espontaneamente. E apresentou como 

percentual mais elevado a assertiva “Oferece orientação a um colega menos experiente” 

(4,72) expressa praticamente um consenso por parte dos servidores ao afirmarem que sempre 

prestam esta orientação. Estes extremos denotam diferenças de percepções entre as dimensões 

da escala.    

Em que pese a dimensão da defesa da imagem organizacional tenha apresentado uma 

média aparentemente boa (3,79%), este valor ficou aquém das perspectivas das sugestões 

criativas (3,83%) e da cooperação entre os colegas (4,24%)125.  Desta comparação é possível 

inferir que há uma atitude favorável dos servidores em favor do próximo, enquanto a 

manifestação em relação à troca social (SIQUEIRA, 2014) - esta disposição em emitir 

sugestões criativas - pode esbarrar na burocracia e no aspecto comunicacional, pois alguns 

informantes revelaram que há certo controle e manipulação dos fluxos de informação, 

conforme teoriza ROBBINS (2005), dentro da unidade que coíbe a sugestão inclusive de 

melhorias, além disto a falta de iniciativa pode estar associada à burocracia (BOBBIO et al, 

1998) ou aos sujeitos que não desempenham suas atividades laborais na totalidade. Neste 

ponto, argumenta-se a necessidade de qualificar os empregados, estimular a iniciativa a 

participação na tomada de decisão (NOGUEIRA, s/d apud CURVELLO, 2008).   

 

 

Tabela 23 - Dimensões criativa e cooperativa            

Apresento ideias criativas para inovar meu setor de trabalho                 

 

Ofereço orientação a um colega menos experiente 

Elemento criativo Frequência Porcentual 

Porcentagem 

acumulativa 

 

Elemento 

Cooperativo Frequência Porcentual 

Porcentagem 

acumulativa 

  Nunca faço 1 1,9 1,9 

 

  Nunca faço _ _ _ 

Poucas vezes 

faço 
7 13,2 15,1 

 

  

Poucas vezes 

faço 
_ _ _ 

Às vezes faço 19 35,8 50,9 

 

  Às vezes faço 2 3,8 3,8 

Muitas vezes 

faço 
16 30,2 81,1 

 

Muitas vezes 

faço 
11 20,8 24,5 

Sempre faço 10 18,9 100,0 

 

Sempre faço 40 75,5 100,0 

Total 53 100,0   

 

Total 53 100,0   

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

É interessante observar o comportamento da frequência quando se trata de variáveis 

ligadas à criatividade e à dimensão cooperativa. No segundo caso, estabelece-se de fato uma 

                                                      
125 As questões que envolvem cada uma destas dimensões estão identificadas no questionário (anexo A). 
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gradação das respostas numa crescente126, - oferece orientação ao colega menos experiente: às 

vezes (3,8%), muitas vezes (20,8%) e sempre (75,5%) -, fazendo sentido as respostas 

provenientes de uma escala unidimensional, o que revela coerência e compartilhamento do 

espírito cooperativo.  Na dimensão criativa não é possível observar esta tendência, as 

respostas são diluídas ao longo da escala numa distribuição irregular, deixando indícios de 

que a apresentação das ideias criativas não é fonte significativa de consenso entre os sujeitos.  

 

 

Tabela 24 - Dimensões criativas, defesa da organização e espírito cooperativo              

 Sugestões criativas Defesa imagem da organização Cooperação entre os colegas   

Apresento ao meu 

chefe soluções 

para os problemas 

que encontro no 

meu trabalho 

média 4,08 
Quando alguém de 

fora fala mal da 

UFG, procura 

defendê-la 

média 4,11 
Ofereço 

orientação a um 

colega menos 

experiente 

média 4,72 

desvio 

padrão ,874 

desvio 

padrão ,954 

desvio 

padrão ,533 

Apresento ideias 

criativas para 

inovar o meu setor 

de trabalho 

média 3,51 

Quando falo sobre 

a UFG, passo a 

melhor das 

impressões para as 

pessoas que não a 

conhecem 

média 3,87 

Oferece apoio a 

um oclega que 

está com 

problemas 

pessoais 

média 4,04 

desvio 

padrão 1,012 

desvio 

padrão ,921 

desvio 

padrão ,854 

Apresento 

sugestões ao meu 

chefe para resolver 

problemas no setor 

onde trabalho 

média 3,98 

Descrevo para 

amigos e parentes 

as qualidades desta 

empresa 

média 3,68 

Dou orientação a 

um colega que 

se sente confuso 

no trabalho 

média 4,47 

desvio 

padrão ,951 

desvio 

padrão 1,205 

desvio 

padrão ,799 

Apresento 

novidades para 

melhorar o 

funcionamento do 

setor onde trabalho 

média 3,75 
Quando estou com 

meus familiares 

costumo elogiar 

esta empresa 

média 3,28 

Ofereço ajuda a 

um colega que 

está com 

dificuldades no 

trabalho 

média 4,47 

desvio 

padrão ,979 

desvio 

padrão 1,321 

desvio 

padrão ,723 

Apresento ao meu 

chefe ideias novas 

sobre meu trabalho  

média 3,43 

Dou informações 

boas sobre esta 

empresa para as 

pessoas que me 

perguntam sobre 

ela 

média 4,04 

   

desvio 

padrão 1,152 

desvio 

padrão ,831 

   Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

Estes números, conforme leitura da tabela, denotam que, se analisados 

comparativamente, os comportamentos colaborativos dos indivíduos com outros indivíduos 

                                                      
126 Esta evolução revela o sentido de uma escala unidimensional.  
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produziram uma média geral de 4.25, concentrando 86% das respostas127 nos conceitos 

“muitas vezes faço” e “sempre faço”, e com a organização apenas 62% da amostra sinaliza 

para estes conceitos.  Logo, evidencia-se o companheirismo (REGO, 2002), entretanto fica 

latente uma das perspectivas levantadas por Siqueira (2014), os comportamentos que geram 

benefícios fundamentalmente para as organizações.  

Com efeito, elementos criativos produzem médias inferiores (3.75) aos elementos de 

defesa da imagem da organização (3.79), que produz médias inferiores aos aspectos 

cooperativos (4.25). Essa dimensão criativa, segundo foi proposta por Siqueira (2014), nos 

remete também a processos comunicativos e participativos já abordados.  

Como a dimensão criativa e a dimensão da defesa da imagem da organização 

apresentam médias inferiores à dimensão cooperativa (superiores a 4), conforme já dito, é 

possível afirmar que as ondas de bons sentimentos lançadas a toda a organização 

(GOLEMAN, 1998 apud REGO, 2001) não confirmam a ideia de reciprocidade na relação 

indivíduo-organização.  

Tal argumento apoia-se na ideia de que o discurso do servidor em relação a outro 

servidor está centrado no aspecto cooperativo, entretanto o discurso do servidor em relação à 

defesa da organização apresenta predominantemente a média relativamente baixa (3). 

Esta média baixa indica que poucas vezes tomam atitudes efetivamente positivas em 

relação à organização, o que entendemos como uma cidadania invertida, possivelmente fruto 

de uma incoerência entre o que o sujeito diz ser e o seu comportamento, entre direitos e 

deveres. Na verdade, quando o sujeito poucas vezes apresenta novidades ou inovações (62%) 

e poucas vezes elogia a empresa (62%) indica que outras vezes não apresenta novidades, que 

outras vezes não elogia a empresa.  

Os dados obtidos com a coleta nos permitiram realizar algumas correlações entre o 

perfil dos respondentes, o contexto organizacional e comunicacional, e a escala de cidadania 

organizacional. 

 
 

                                                      
127 Este participação foi obtida com a somatória dos percentuais de frequência dos conceitos “muitas vezes faço” 

e “sempre faço” na dimensão cooperativa da escala de cidadania.  
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Tabela 25 - Correlações faixa etária, tempo no serviço público e na unidade 

 Faixa etária Tempo de 

serviço público 

Tempo de serviço 

na Unidade 

Faixa etária 

Correlação de Pearson 1 ,861** ,793** 

Sig. (2 extremidades)  ,000 ,000 

N 53 53 53 

Tempo de serviço público 

Correlação de Pearson ,861** 1 ,909** 

Sig. (2 extremidades) ,000  ,000 

N 53 53 53 

Tempo de serviço na Unidade 

Correlação de Pearson ,793** ,909** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000  

N 53 53 53 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

A faixa etária tem uma correlação considerável com o tempo de serviço público (,861) 

e com o tempo de serviço na Unidade (,793), assim como o tempo de serviço e o tempo de 

unidade também estão correlacionados entre si (,909). Todas estas correlações são 

significativas no nível 0,01, o que significa dizer que a cada 100 repetições destas questões, 

em 99% das vezes poderiam ser produzidos os mesmos resultados. Como se trata de 

correlações positivas seria óbvio afirmar que quanto maior a faixa etária maior será o tempo 

de serviço público e tempo de serviço na unidade, mas, na verdade é necessário lançar outro 

olhar. Esta correlação elevada denota que estar há muito tempo na UFG, apesar de o concurso 

ser para a Instituição, acaba se configurando como um concurso para determinada Unidade, 

uma vez alocado o sujeito não muda. De fato, é pouco frequente a movimentação dentro da 

UFG.    
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Tabela 26 - Correlações assiduidade, absenteísmo e acomodação              

 O servidor 

comparece todos 

os dias ao 

trabalho 

Os servidores não 

comparecem 

todos os dias ao 

trabalho 

A estabilidade 

leva à 

acomodação do 

servidor 

O servidor comparece todos os 

dias ao trabalho 

Correlação de Pearson 1 -,411** -,269 

Sig. (2 extremidades)  ,002 ,051 

N 53 53 53 

Os servidores não comparecem 

todos os dias ao trabalho 

Correlação de Pearson -,411** 1 ,499** 

Sig. (2 extremidades) ,002  ,000 

N 53 53 53 

A estabilidade leva à 

acomodação do servidor 

Correlação de Pearson -,269 ,499** 1 

Sig. (2 extremidades) ,051 ,000  

N 53 53 53 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

O servidor comparece todos os dias ao trabalho correlaciona-se com os servidores 

não comparecem todos os dias ao trabalho (0,411). Esta correlação é significativa no nível 

0,02. Assim, assiduidade e absenteísmo efetivamente estão relacionados negativamente, ou 

seja, aumenta-se a percepção da assiduidade quando se reduz a percepção do absenteísmo.  

A estabilidade leva à acomodação do servidor não tem relação com a assiduidade, 

porém está relacionada (,499) com o absenteísmo. Esta relação sugere que o sujeito, embora 

acomodado, não seja fonte de preocupações e olhares se está presente, é como se sua presença 

não fosse notada. A acomodação, todavia, é articulada para justificar as faltas deliberadas dos 

servidores, como se o absenteísmo fosse um processo natural.  

Já a assertiva as faltas dos servidores são vistas com naturalidade se correlaciona com 

a comunicação entre os diversos setores é importante em 0,459. Esta correlação é 

significativa no nível 0,01 e sugere que há compartilhamento de valores entre os indivíduos e 

grupos. A despeito disto, a literatura aponta que os indivíduos ajustam os seus 

comportamentos em função do outro, no seio das interações (DUTERME, 2002). Ademais, os 

sujeitos ativos pensam e comunicam suas representações e soluções que eles mesmos colocam 

(MOSCOVICI, 2009). Desse modo, a comunicação é, com efeito, um importante veículo para 

difundir um padrão cultural, este acaba naturalizando os comportamento socialmente 

aceitáveis na organização (COELHO JÚNIOR; BORGES-ANDRADE, 2011).   
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Tabela 27 - Correlações orgulho, pertencimento e dar boas informações     

 O servidor tem 

orgulho de 

trabalhar na 

Instituição 

O servidor sente-

se parte da UFG 

Dou informações 

boas sobre esta 

empresa para as 

pessoas que me 

perguntam sobre 

ela 

O servidor tem orgulho de 

trabalhar na Instituição 

Correlação de Pearson 1 ,418** ,431** 

Sig. (2 extremidades)  ,002 ,001 

N 53 53 53 

O servidor sente-se parte da 

UFG 

Correlação de Pearson ,418** 1 ,173 

Sig. (2 extremidades) ,002  ,214 

N 53 53 53 

Dou informações boas sobre 

esta empresa para as pessoas 

que me perguntam sobre ela 

Correlação de Pearson ,431** ,173 1 

Sig. (2 extremidades) ,001 ,214  

N 53 53 53 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

A afirmativa o servidor tem orgulho de trabalhar na instituição se correlaciona com o 

servidor sente-se parte da UFG em 0,418 e com a afirmativa dou informações boas sobre 

esta empresa para as pessoas que me perguntam sobre ela em 0,431.  

Esta correlação - orgulho, pertença e boas informações - é de natureza complexa. Em 

que pese tenha indicado, no estudo do contexto da comunicação/organização, níveis de 

concordância dos servidores quanto ao orgulho de trabalhar na instituição, apresentou também 

um índice extremamente significativo sobre o conceito nem concordo nem discordo. Por um 

lado, esta isenção participativa pode ter origem nas ações políticas que afetaram o orgulho de 

ser servidor público (SOUZA, 2002), mas, por outro lado, o processo de construção da 

realidade (MORGAN, 2006) pode justificar o sentir-se parte, entretanto não é uma realidade 

compartilhada por toda amostra, denotando a fragilidade do pertencimento frente ao processo 

comunicativo.   

Neste contexto, o sujeito pode dar boas informações sobre a empresa, mas pode deixar 

de dá-las, os números indicam que muitas vezes faço e sempre faço (72%), implicando que às 

vezes, poucas vezes e nunca faço (28%). Também dar boas informações apenas quando 

perguntado, não configura a espontaneidade do comportamento de defesa da imagem da 

organização.   
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Tabela 28 - Correlações entre impressões, desempenho, informações e defesa da imagem       

  

Quando falo 

sobre a UFG, 

passo a melhor 

das impressões 

para as pessoas 

que não a 

conhecem 

A melhoria do 

desempenho 

contínuo é 

prioridade da 

Instituição 

O servidor 

recebe todas as 

informações 

necessárias para 

realizar o seu 

trabalho 

Quando 

alguém de fora 

fala mal da 

UFG, procura 

defendê-la 

Quando falo sobre a 

UFG, passo a melhor das 

impressões para as 

pessoas que não a 

conhecem 

Correlação de 

Pearson 
1 ,498** ,416** ,543** 

Sig. (2 

extremidades) 
  ,000 ,002 ,000 

N 
53 53 53 53 

A melhoria do 

desempenho contínuo é 

prioridade da Instituição 

Correlação de 

Pearson 
,498** 1 ,418** ,134 

Sig. (2 

extremidades) 
,000   ,002 ,339 

N 53 53 53 53 

O servidor recebe todas 

as informações 

necessárias para realizar 

o seu trabalho 

Correlação de 

Pearson 
,416** ,418** 1 ,266 

Sig. (2 

extremidades) 
,002 ,002   ,054 

N 53 53 53 53 

Quando alguém de fora 

fala mal da UFG, 

procura defendê-la 

Correlação de 

Pearson 
,543** ,134 ,266 1 

Sig. (2 

extremidades) 
,000 ,339 ,054   

N 53 53 53 53 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

          Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 

 

O item quando falo sobre a UFG, passo a melhor das impressões para as pessoas que 

não a conhecem está relacionado com a melhoria do desempenho contínuo é prioridade da 

Instituição (0,498), com o servidor recebe todas as informações necessárias para realizar o 

seu trabalho (0,416) e quando alguém de fora fala mal da UFG, procura defende-la (0,543). 

Em que pese haja correlação entre estas variáveis – passar a melhor impressão, melhoria do 

desempenho e defesa da organização – é possível verificar a complexidade desta relação.  

De acordo com o depoimento de alguns respondentes, passar uma boa impressão é 

fundamental, na medida em que não desejam passar impressão negativa do local em que 

trabalham; também é importante transmitir a preocupação da Instituição com a melhoria do 

desempenho, uma vez que isto sugere o desenvolvimento profissional do sujeito, o que 

podemos entender como uma espécie de autovalorização e não como a percepção de um 

atributo positivo da organização.  
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A dimensão comunicativa, por seu turno, em que pese existir correlação, sinaliza para 

uma deficiência do processo comunicacional, embora o sujeito deseje passar a melhor 

impressão possível, ela fica comprometida, pois 70% dos respondentes discordam que 

recebem as informações necessárias para a realização do trabalho, e com isto compromete 

também o desenvolvimento profissional do sujeito. Daí é possível compreender o sentimento 

que envolve posicionar-se para defender UFG, não é uma atitude espontânea, mas apenas 

quando se é abordado. 

 

 

 Tabela 29 - Correlações elogiar, defender, melhor impressão, descrever qualidades e dar 

boas informações    

  

Quando estou 

com meus 

familiares, 

costumo 

elogiar esta 

empresa 

Quando 

alguém de 

fora fala mal 

da UFG, 

procura 

defendê-la 

Quando falo 

sobre a UFG, 

passo a melhor 

das impressões 

para as pessoas 

que não a 

conhecem 

Descrevo 

para meus 

amigos e 

parentes as 

qualidades 

desta 

empresa 

Dou 

informações 

boas sobre esta 

empresa para 

as pessoas que 

me perguntam 

sobre ela 

Quando estou com 

meus familiares, 

costumo elogiar esta 

empresa 

Correlação 

P 
1 ,539** ,490** ,855** ,708** 

Sig. (2 

extr) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

Quando alguém de fora 

fala mal da UFG, 

procura defendê-la 

Correlação 

P 
,539** 1 ,543** ,467** ,625** 

Sig. (2 

extr) 
,000   ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

Quando falo sobre a 

UFG, passo a melhor 

das impressões para as 

pessoas que não a 

conhecem 

Correlação 

P 
,490** ,543** 1 ,568** ,635** 

Sig. (2 

extr) 
,000 ,000   ,000 ,000 

N 

53 53 53 53 53 

Descrevo para meus 

amigos e parentes as 

qualidades desta 

empresa 

Correlação 

P 
,855** ,467** ,568** 1 ,627** 

Sig. (2 

extr) 
,000 ,000 ,000   ,000 

N 
53 53 53 53 53 

Dou informações boas 

sobre esta empresa para 

as pessoas que me 

perguntam sobre ela 

Correlação 

P 
,708** ,625** ,635** ,627** 1 

Sig. (2 

extr) 
,000 ,000 ,000 ,000   

N 

53 53 53 53 53 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

         Fonte: Dados interpretados da pesquisa 

 



188 

 

A afirmativa quando estou com meus familiares, costumo elogiar esta empresa, 

embora tenha apresentado uma média 3,28, indicando que poucas vezes a empresa é pautada 

na família, está correlacionada com a defesa da Instituição (0,539), com a transmissão de boas 

impressões (0,490), com descrever as qualidades da empresa (0,855), e com dar boas 

informações sobre a empresa (0,708).  

Em que pese as correlações comentadas não apresentarem números elevados em todas 

as dimensões, suas relações são significativas em 0,01. Isso equivale a dizer que a cada 100 

vezes que ocorrerem em 99% das vezes os resultados serão os mesmos, portanto, as relações 

apontadas foram pertinentes.  

Vale dizer que se a UFG não é pauta de debate no seio familiar (3,28%) fica difícil 

defender (4.11) a instituição e transmitir boas impressões (3.86) também em outros espaços. 

Afinal se no pequeno grupo são formadas e partilhadas as convicções o que dizer do grande 

grupo. Do mesmo modo, influencia na descrição das qualidades da empresa (3.67) e no ato de 

dar boas informações (4.03). Estas médias já foram comentadas ao longo da análise dos 

dados.   
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TECENDO OS COMENTÁRIOS FINAIS   

 

 

O referencial teórico discutiu a formação da organização pública brasileira, evidenciou 

questões do ambiente de trabalho, da percepção da remuneração, do contexto organizacional, 

assim como da representação do trabalho e da comunicação no contexto público.  

Neste viés, a constituição da burocracia pública brasileira teria traços da cultura 

lusitana sobretudo do patrimonialismo, do personalismo (BUARQUE DE HOLANDA, 1995; 

FAORO, 2001), bem como das disfunções burocráticas (MAXIMIANO, 2000), afetando o 

comportamento organizacional. Com efeito, a importância do fenômeno humano no contexto 

de trabalho, a influência no comportamento organizacional (ZANELLI, 2000) enriqueceu a 

literatura nesta área, o que contribuiu com a análise desta pesquisa.  O elemento 

comunicacional, entretanto, foi apresentado em poucos textos sobretudo focados no servidor 

público.  

A burocracia pode ser vista como uma estratégia para substituir as práticas 

patrimonialistas, demandando inclusive maior formalidade nas relações. Se por um lado as 

práticas patrimonialistas apresentaram-se permeadas de uma dimensão política, de relações 

personalistas, ou como assevera Bendix (1986), uma gestão caso a caso; por outro lado, a 

burocracia tem sido desafiada pelas gestões mais ágeis (MORGAN, 2006). De fato, para os 

servidores, ela não facilitou o desenvolvimento das atividades. 

Acrescenta-se que, quando os servidores discordaram da assertiva da assiduidade e 

concordaram com a afirmativa do absenteísmo, ressaltaram naturalmente a posição política e 

não técnica em relação às ausências, possibilitando compreender o que Borges-Andrade 

(2011) denomina de naturalização do comportamento.  

Essa naturalização do comportamento, no nosso entendimento, provém da própria 

necessidade do indivíduo pertencer e ser aceito pelo grupo.  Na verdade, está muito mais 

ligada à noção de que os valores fortemente compartilhados dificultam os processos de 

mudança, e quando há ambiguidade de valores dificulta-se a atuação do sujeito (ZANELLI, 

2000), por isso o ambiente de trabalho implicou e implica comportamentos aceitáveis pelo 

grupo. Logo, o olhar sobre si torna-se inseparável do outro (MACHADO, 2003; LIPIANSKY, 

1992). 

A percepção do vencimento não nos pareceu consensual entre servidores.  Grande 

parte da amostra considerou a remuneração razoavelmente atrativa, esta variável não foi o 
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principal critério de escolha para ingresso na carreira pública; não foi evocada na coleta 

normal, entretanto foi reverberada na coleta de substituição como ganha bem. A remuneração 

surge associada à noção de segurança, poderia até não ser definidora da escolha pelo cargo 

público, todavia as pessoas não abandonam o Estado em prol da iniciativa privada, tanto que o 

tempo de permanência no serviço público foi significativo na amostra pesquisada. 

Convém lembrar que a busca pelo cargo público nem sempre esteve ligada à formação 

profissional do sujeito. Foram cinquenta e três servidores entrevistados que, embora sobre a 

mesma denominação de servidores técnicos-administrativos, envolveram dezessete cargos 

diferentes; apenas uma parte desempenha atividades essencialmente administrativas e 

burocráticas. Este resultado coaduna com uma perspectiva de Buarque de Holanda (1995), há 

poucos funcionários que se limitam a suas profissões. Prova disto, que a vocação se mostrou 

irrelevante para ingresso na carreira pública, segundo o questionário, alinhando-se ao 

resultado já apontado por Veneu (1989); e, embora tenha se constituído em núcleo central da 

representação, segundo a coleta normal, não foi intensa e frequentemente evocada como a 

estabilidade.  

Este instituto sempre esteve ligado ao âmbito público, embora sua essência – garantir a 

continuidade da prestação do serviço público e proteger funcionário – tenha sido 

descaracterizada, segundo indicou Bresser-Pereira (1996). 

Neste ponto, tornou-se conveniente refletir sobre a comunicação sobretudo porque ela 

é constituída pelos comportamentos em interação, estes são apreendidos e interpretados pelos 

atores numa determinada situação (DUTERME, 2002), o que faz da comunicação um espaço 

privilegiado para difundir as representações dos sujeitos, para construir sentidos.  Ela é afinal, 

segundo Duterme (2002), a mola central da realidade da empresa. 

Apesar de os servidores reconhecerem a importância da comunicação no 

comportamento organizacional, perceberam que ela não acontece efetivamente, assim uma 

coisa invalida a outra, portanto, trata-se de uma comunicação nula. Ela realmente constituiu-

se em potencial significativo no CO128, liga indivíduo e grupo, não obstante sua presença nos 

textos acadêmicos ainda mostrou-se tímida, porém reforçou determinados dados desta 

pesquisa.   

                                                      
128 Entre os artigos identificados por Sobral e Mansur (2013) que abordaram a comunicação como variável do 

comportamento organizacional, no período de 2005 a 2010, podemos computar nove textos, apesar de os autores 

trabalharem com intervalo de tempo maior. Já, no período de 2011 a 2015, segundo pesquisa que realizamos na 

base Scielo, identificamos um artigo tratando do tema.     
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Alguns resultados da produção científica indicaram que há elementos facilitadores e 

barreiras ao processo comunicacional (ZANLUCHI; DAMACENA; PETROL, 2006). De 

fato, segundo a nossa amostra, há certo descaso das instâncias superiores em relação a 

sugestões dos colaboradores, bem como à intransigência das chefias. Não obstante, Cardoso 

(2006) já argumentara que a comunicação interativa deveria possibilitar maior engajamento e 

participação. 

A ideia de abarcar a comunicação no CO também esteve presente em outros estudos, 

que seguiram esta linha de pensamento e estiverem mais próximos de nosso objeto, entretanto 

não identificamos o foco no setor público. Alguns textos reforçaram que é possível 

compreender as organizações por meio da comunicação, uma vez que o processo 

comunicacional é um espaço para descrever e explicar as organizações (CASALI, 2007); que 

os atores atuam conforme o significado que percebem das coisas, constroem socialmente a 

realidade (CAVALCANTE, 2008); que o comprometimento organizacional está relacionado 

positivamente com a comunicação interna (TAVARES; FRANÇA, 2009), o sucesso vincula-

se ao nível de envolvimento e participação dos sujeitos dentro da organização (TAVARES; 

FRANÇA, 2009).   

Tais discussões, embora não estivessem centradas no âmbito público, inspiraram 

algumas reflexões que desaguaram na possibilidade de uma não cidadania organizacional, 

pois os indivíduos estariam dentro da Instituição, porém nem sempre exercitariam alto grau de 

envolvimento e participação. Partimos do pressuposto que a cidadania organizacional pode 

ser definida como comportamentos pró-sociais (MOURA-PAULA, 2013), diz respeito aos 

benefícios mútuos129 oriundos de ações extratrabalho, são comportamentos voluntários que 

sugerem níveis elevados de envolvimento do sujeito. O indivíduo, diferentemente do que 

indicou os índices obtidos, estaria preocupado em apresentar sugestões criativas e defenderia 

a imagem da instituição espontaneamente, propiciando um clima favorável à organização. 

Ademais, sabe-se que motivadores de voz podem envolver a crença de que é possível 

a assunção de riscos ou fatores contextuais como o grupo e o clima organizacional 

(MORRISON, 2014), o que significa uma relação de conveniência, possibilitando falar em 

uma cidadania por conveniência. Do mesmo modo, as barreiras à voz estão associadas a uma 

cultura organizacional resistente a mudanças (MORRISON, 2014), o que nos remete para 

comportamos implícitos que terminam por reforçar as crenças e os valores do grupo. Quando 

                                                      
129 A cidadania organizacional distingue os membros dos não membros da organização. Quando se torna um, o 

sujeito passa a ter direitos, mas também passa a ter deveres de obediência e participação (MOURA-PAULA, 

2013).    
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for oportuno, levanta-se a bandeira de ser servidor público federal, quando não, omite-se. O 

silêncio, com efeito, é uma manifestação do sujeito, basta lembrar que qualquer 

comportamento porta valor comunicativo (SILVA, 2011).   

Nestes termos, entendemos que foi pertinente a perspectiva da Escola de Palo Alto. 

Como a informação não é um elemento predeterminado, não existe fora dos sujeitos que a 

apreendem ou que a manipulam (DUTERME, 2002), foi possível compreender o ser humano 

como produto das interações, passando pelas relações entre percepções, informações e 

contexto (DUTERME, 2002), sobretudo, considerando que o modo como conversam 

condicionam as possibilidades do desempenho e o grau de efetividade do sujeito 

(CURVELLO, 2009). 

Ademais, consideramos sobretudo que partilhar informações motiva os funcionários 

para compartilhamento de conhecimentos (ROBBINS, 2005), podendo reduzir a incerteza 

(MORGAN, 2006) e assim produzir efeitos sobre o comportamento130. Afinal o sujeito 

percebe, sente e pensa sobre suas organizações, supõe-se uma compreensão coletiva, 

comumente compartilhada de características e também dos valores da organização (HATCH; 

SCHULTZ, 2007). 

Nestes termos, as RS derivam da partilham (BRAGA; CAMPOS, 2016), e a 

comunicação tem sido uma instância privilegiada para difundir as representações, uma vez 

que, segundo a Escola de Palo Alto, as informações reinjetadas provocam novos efeitos 

(DUTERME, 2002). A produção científica, entretanto, envolvendo a comunicação no 

comportamento organizacional se mostrou tímida, assim como a literatura de cidadania 

organizacional ainda é escassa e alguns estudos tendem a verificar situações inversas de 

cidadania organizacional (ROUSSEAU, 1997).   

Constatamos, por conseguinte, a necessidade de encaminhar paralelo ao trabalho 

teórico uma pesquisa empírica, que revelou, na percepção dos servidores, a importância da 

comunicação no CO, todavia indicou também a fragilidade do processo, conforme será 

discorrido.  

A complexidade desta investigação exigiu ainda uma série de verificações, 

consequentemente uma sucessão de respostas que esperávamos suficientes para explanar 

nossas inquietações. Identificamos que, conforme amostra, os servidores estão relativamente 

equilibrados, são homens e mulheres distribuídos ao longo de toda faixa etária, entretanto 

                                                      
130 Na perspectiva interacionista, os processos de socialização, que são “geradores de um sistema de 

conhecimentos e crenças compartilhadas [...] tornam possível compreender a organização como uma articulação 

de significados e ações” (ZANELLI, 2000, p.2).  
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verifica-se uma predominância de pessoas entre 20 e 40 anos (54%). Observou-se também a 

melhoria da qualificação do corpo técnico, uma tendência já apontada por outros 

pesquisadores.   

O tempo de serviço público e o tempo de lotação na unidade são indicativos de 

situações estáveis. Sinalizam paralelamente a possibilidade de permanência no serviço 

público e a inexpressividade da movimentação de servidores dentro da Instituição, é como se 

o servidor fizesse concurso para a Unidade X ou Y não para a UFG.   

Revisitando a questão problema - Por que as IFES, com frequência, parecem 

apresentar dificuldades para lidar com o comportamento dos TAEs? – e reforçando o 

objetivo de identificar o papel da comunicação no comportamento organizacional, no 

primeiro momento, foi identificado o perfil desta população, conforme já apontado.  

Na sequência, a partir de um recorte, importou saber efetivamente quem eram estes 

servidores públicos não apenas em termos de gênero, faixa etária ou outro elemento 

sociodemográfico. Foi necessário saber deles, na condição de servidores públicos, quem eles 

eram, ou seja, quem eram a partir deles próprios.  

Neste caso, a receptividade da pesquisa de evocações possibilitou identificar qual a 

representação que o servidor tem dele mesmo, em duas possibilidades de coleta -  uma 

denominada normal, em que o sujeito responde, verbalizando a sua própria representação; e 

outra por meio da técnica de substituição, o mesmo servidor responde como se fosse o outro. 

Partimos do pressuposto que, ao identificar a representação dele mesmo, teríamos a noção de 

como ele atua, afinal a essência da representação é isto, um saber praticado. O que se pensa se 

leva também para o mundo do trabalho.   

Neste sentido, a representação social do servidor técnico administrativo da 

universidade surge a partir da expressão “estabilidade” (coleta normal) e “não trabalha” 

(coleta por substituição), lembrando que a possibilidade de uma zona muda foi determinante 

para adotar a técnica de substituição, reduzindo a pressão normativa para que os sujeitos 

falassem mais livremente (ABRIC, 2001). Os resultados, entretanto, indicaram que falamos 

de uma mesma coisa, ou seja, a noção de “não trabalha” perpassa uma ideia jurídica, que a 

“estabilidade” sustenta este comportamento, este saber praticado.  

Este instituto sempre esteve ligado ao âmbito público, embora sua essência – garantir a 

continuidade da prestação do serviço público, protegendo Estado e funcionário – tenha sido 

descaracterizada, segundo apontou Bresser-Pereira (1996). A amostra indicou que a 

estabilidade motiva o servidor, porém ela também produz a acomodação do sujeito.  
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De fato, desde o Brasil Colônia as pessoas buscavam a garantia de um cargo público, a 

estabilidade era sustentada por posições políticas (FAORO, 2001), modernamente ela é 

sustentada pelo texto legal. Desse modo, ela se configurou e ainda se caracteriza como um 

atributo do cargo público, não havendo, portanto, mudança nesta representação. Não obstante, 

muitas vezes, a estabilidade é vista negativamente pela sociedade, pois, conforme a literatura 

esclarece, ela não está atrelada ao desempenho (SOUZA, 2002), passando uma percepção de 

ineficiência, favorecendo à indisposição para o trabalho (BRESSER-PEREIRA, 1995).  

Ademais, a literatura sinalizou que “tomar posse do cargo” (SOUZA, 2002) poderia 

promover a conversão de direitos em privilégios (BENDIX, 1986), desconsiderando as 

questões meritocráticas. Justificou-se, desse modo, simultaneamente o discurso central não 

trabalha, sua aproximação de sentido com a estabilidade, e o discurso periférico dos 

privilégios. De acordo com a amostra, a estabilidade motiva o servidor, porém ela também 

produz a acomodação do sujeito.  

Ainda na tentativa de responder ao problema que norteou esta pesquisa, verificamos 

que seria importante para a IFES identificar alguns elementos no âmbito do comportamento 

para tentar entender o servidor.  Daí elegemos a comunicação a partir de um recorte 

metodológico, não desconsiderando a relevância de outros elementos, mas pelo fato de a 

comunicação se prestar a movimentar toda a estrutura da organização, funcionar como um 

elo, como um mecanismo que integra pessoas e processos, ou na perspectiva de Palo Alto, 

como um processo relacional e interacional.   

Neste ponto, os resultados indicaram que a comunicação existe, todavia não é tratada 

com a mesma importância que os teóricos do campo defendem. Meios tradicionais de 

comunicação, como os murais, foram sobrepostos pela internet, o que se pode entender como 

natural dado o avanço das novas tecnologias, mas ainda não o bastante para abastecer as 

informações necessárias à Instituição, revelando uma comunicação informal no âmbito da 

Universidade.  

Por esta razão - a comunicação não abastecer devidamente as relações de trabalho -, 

ela se caracteriza como um processo frágil, consequentemente o comportamento também. Não 

apresenta uma unidade, mas uma fragmentação entre os diversos setores e diversas instâncias. 

Logo, ao comprometer o funcionamento e os relacionamentos no ambiente da organização 

(ROBBINS, 2005), ainda compromete a possibilidade de constituir-se em instância 

motivadora (CURVELLO, 2012), estreitar as relações humanas (TORQUATO REGO, 2013) 

e fomentar novas condutas, fragilizando os comportamentos de cidadania organizacional. Isto 
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nos chamou a atenção, pois contraria o discurso de Kunsch (1997), quem observara que a 

comunicação interna deveria contribuir para o exercício da cidadania organizacional.  

Desse modo e, por último, ainda buscando descobrir porque há dificuldades das IFES 

em lidar com os servidores, partimos do pressuposto que a não cidadania organizacional seria 

um elemento dificultador das atividades das Universidades em relação a seus servidores. Os 

sujeitos possivelmente não se sentiam ou não se sentem efetivamente membros da 

organização. Por esta razão, tomamos como referência a Escala de Comportamento de 

Cidadania Organizacional de Siqueira (2014), com as três categorias consideradas 

fundamentais para caracterizar a cidadania organizacional, a saber: sugestões criativas, defesa 

da imagem organizacional e cooperação com os colegas de trabalho.  

Diante das três dimensões colocadas pela autora é significativo apenas o aspecto 

colaborativo, não há de fato uma preocupação com a imagem, com a iniciativa. Estes são 

conceitos (defesa da organização e iniciativa) mais distantes da realidade do servidor.  Se o 

servidor não pratica a cidadania organizacional, é possível ousar e dizer que o servidor está na 

Instituição, mas não está, ou seja, não está envolvido, sugerindo que não se trata 

verdadeiramente de uma cidadania organizacional, pois se algumas/muitas vezes fazem é 

porque outras tantas vezes não fazem determinadas ações. 

Estes resultados permitem sugerir, como conclusão, que o fato da RS do servidor ser 

de alguém que não trabalha, cuja base foi construída na noção histórica de estabilidade, e 

modernamente desconstruída, apoia-se na noção de que estabilidade é apenas a 

impossibilidade de ser demitido, denotando que aspectos fundamentais do comportamento 

organizacional como a comunicação também não colaboram com a gestão. 

Continuando esta linha de raciocínio, a fragilidade da comunicação, 

consequentemente, do comportamento e da gestão criam um sentimento de “passagem” no 

servidor, ou seja, estar ou não na IFES não significa estar de fato, tornando-o apenas mais um 

membro do todo. Os servidores poderiam dizer que a comunicação é boa, flui e tem 

funcionado em todas as instâncias, mas isto acaba não fazendo sentido para boa parte dos 

servidores, porque o comportamento é de quem não trabalha, e quem não trabalha também 

não se comporta, ou ainda, denota um comportamento equivocado, fazendo com que a 

comunicação não faça qualquer efeito, não assuma qualquer relevância.  

Nunca será demais repetir que a essência do sujeito, enquanto ser humano, está nas 

interações, e que a conversação condiciona o seu desempenho. Por esta razão, sugere-se 

privilegiar uma comunicação livre e aberta (MORGAN, 2006), promovendo a interação entre 

os indivíduos e o seu contexto (DUTERME, 2002), afinal um processo de comunicação 
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deficiente pode comprometer o funcionamento e relação de toda estrutura, e assim influenciar 

negativamente no comportamento da cidadania organizacional.  

Adicionalmente postulamos que a organização pode ser traduzida pelo comportamento 

de seus membros e pela comunicação (MACHADO 2003), o que reforçou a necessidade de 

compreendermos os atores organizacionais. Neste caso, podemos dizer que a RS do servidor 

(estabilidade – não trabalha) parece sustentar o comportamento deste sujeito. Ele (o servidor) 

não se sente nem se comporta como um cidadão organizacional e a comunicação como está 

construída e percebida não tem dado conta de sobrepor este sentido de um servidor 

acomodado, pouco envolvido. 

Em outros termos, o estudo possibilitou identificar a RS do servidor –estabilidade -, 

sugerindo que esta noção foi gradativamente desvirtuada ao longo do tempo, e o que sobressai 

com esta ressignificação é o vínculo estável, propiciando a acomodação no sentido de não ser 

necessário trabalhar. Ou seja, as noções de estabilidade e não trabalha possuem o mesmo 

sentido atribuído em que a primeira reforça e propicia a segunda. Ainda neste conjunto, a 

comunicação com uma das categorias possíveis deste comportamento organizacional, que se 

esperava colaborar com a dinâmica dos processos, parece não resultar de modo eficaz. 

O funcionário entende a importância da comunicação, mas reconhece que não existe. 

Aqui reside uma inquietação importante: ela não existe ou não existe em um ambiente de 

acomodação, posto que o processo comunicativo implicaria reagir, fazer, movimentar-se. 

Isso explica, em certa medida, o fato de a comunicação não se fazer valer e acontecer. 

A rigor qual a importância da comunicação para quem não trabalha? Ainda neste sentido, a 

noção de cidadão organizacional, que nos parecia fundante para quem colabora com a 

organização, também não se confirma. Assim como a comunicação, as categorias 

constitutivas da cidadania organizacional não se ratificam. 

Para um grupo cuja RS de servidor público é não trabalha, sustentada na noção 

primária de estabilidade, pouco ou nada importa a sua condição organizacional. Em outras 

palavras, ser estável é a garantia da inexistência da atividade laboral e, neste contexto, todas 

(ou quase todas) as categorias de funcionamento deste processo (e aqui elegemos a 

comunicação como recorte) não fazem sentido ou são no mínimo amenizadas. Também a 

noção de cidadania organizacional se esvazia para quem não trabalha e não possui vínculo 

emocional com a organização. 

Quanto aos limites da pesquisa e sugestões. Reforçamos a dificuldade em relação ao 

número reduzido de publicações com foco no nosso estudo, e acreditamos que este tema da 

comunicação no micro comportamento do ator organizacional da esfera pública mereça 
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pesquisas futuras, que possam investigar e privilegiar o fenômeno com escalas já validadas. 

Outros estudos ainda podem ser realizados, como identificar a relação entre o nível de 

qualificação e/ou de capacitação do servidor e seu desempenho; investigar como ações 

políticas afetaram o orgulho de ser servidor público, desmotivando o sujeito.    
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APÊNDICE A – Teste de evocações livres (palavras) 

 

1. A partir da expressão indutora – “funcionário público” – cite 5 palavras ou expressões 

que venha a sua mente.  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

1.1 Agora coloque em ordem de prioridade 

 

 

 

2. A partir da mesma expressão – “funcionário público” – cite 5 palavras ou expressões 

que você acha que outras pessoas diriam.  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

2.1 Da mesma forma, coloque na ordem de importância que você acha que as outras 

pessoas colocariam.  
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APÊNDICE B – Questionário  

 

Esse questionário é parte integrante de uma dissertação de Mestrado em 

Comunicação, que tem como foco o estudo da comunicação no âmbito da organização e sua 

relação com o comportamento organizacional – servidores administrativos das unidades de 

humanidades e sociais. 

Esperamos contar com a colaboração no sentido de responderem as perguntas 

formuladas neste instrumento. 

 

 

Questionário da Pesquisa 

 BLOCO A - PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

Indique com o ‘x’ as proposições abaixo. 

 

1. Idade  

(   ) a. Entre 20 e 30 anos 

(   ) b. Entre 31 e 40 anos 

(   ) c. Entre 41 e 50 anos 

                   (   ) d. Entre 51 e 60 anos 

                   (   ) e. Mais de 60 anos  

 

2. Sexo  

(   ) a. Masculino 

(   ) b. Feminino 

 

3. Estado Civil  

(   ) a. Casado 

(   ) b. Separado 

                   (   ) c. Solteiro 

                   (   ) d. Viúvo 

 

 

4. Nível de escolaridade 
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     (   ) a. Fundamental 

     (   ) b. Médio  

                        (   ) c. Graduação em  ______________________ 

                        (   ) d. Especialização em ___________________ 

                        (   ) e. Mestrado em _______________________ 

                        (   ) f. Doutorado em ______________________ 

 

5. Cargo na UFG: __________________________________ 

 

6. Tempo de trabalho no serviço público e na Unidade  

                                                              -  Serviço público                         - Unidade 

                 a. Entre 0 e 5 anos                          (   )                                           (   ) 

                 b. Entre 6 e 10 anos                        (   )                                           (   ) 

                 c. Entre 11 e 15 anos                      (   )                                           (   ) 

                 d. Entre 16 e 20 anos                      (   )                                           (   ) 

                 e. Mais de 20 anos                          (   )                                            (   ) 

 

7. A escolha pelo emprego público se deu por critérios de:  

(   ) a. Estabilidade 

(   ) b. Salário 

(   ) c. Comodidade 

(   ) d. Benefícios  

(   ) d. Falta de opção  

(   ) e. Vocação  

(   ) f. Outros   

 

8. Setor de trabalho de atuação  

(   ) a. Laboratórios                                                           d. Coordenação Administrativa 

(   ) b. Secretaria Acadêmica                                            e. Outros 

                   (   ) c. Secretaria Administrativa  

(   ) d. Coordenação Administrativa  

 

9. Considera a remuneração atrativa  

(   ) sim              (   ) não                 (   ) razoável  
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BLOCO B – CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

parcialmente 

3 

Discordo 

4 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

5 

Concordo 

6 

Concordo 

parcialmente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

Segue uma lista de proposições que os colaboradores podem relacionar ao trabalho, indicando 

de 1 a 7, desde discordo totalmente a concordo totalmente.    

 

a. Os servidores comparecem todos os dias ao trabalho  
            ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

b. O crescimento profissional é valorizado pela instituição  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )   

 

c. A estabilidade motiva o servidor porque trabalha despreocupado 
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )   

 

d. As faltas dos servidores são vistas com naturalidade 
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

e. Os colaboradores atendem prontamente o público  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

f. O servidor tem orgulho de trabalhar na instituição   
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

                

g. A estabilidade leva à acomodação do servidor   
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

h. O servidor sente-se parte da UFG 
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

i. Os servidores não comparecem todos os dias ao trabalho  
            ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

j. A burocracia da Instituição favorece a realização das minhas atividades  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

k. A melhoria do desempenho continuo é prioridade da Instituição  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 
 

l. Os servidores estão preocupados com a redução de custos no local de trabalho  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 
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BLOCO C – CONTEXTO COMUNICACIONAL   

 
1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

parcialmente 

3 

Discordo 

4 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

5 

Concordo 

6 

Concordo 

parcialmente 

7 

Concordo 

totalmente 

 

Segue uma lista de proposições que os colaboradores podem relacionar a comunicação no 

âmbito do trabalho, indicando a cada questão de 1 a 7, desde discordo totalmente a concordo 

totalmente.    

 

a. O servidor recebe todas as informações necessárias para realizar seu trabalho  
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  

 

b. A comunicação entre os diversos setores é importante  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

c. Servidor normalmente não recebe todas as informações necessárias para realizar seu trabalho  
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  

 

d. A comunicação informal acontece na Unidade  
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

e. Ocorre problemas de comunicação entre as Unidades e as instâncias superiores 
             ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  
 

f. As sugestões dos servidores não são levadas em conta 
              ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

g. Quando acontece algo errado na Unidade comunica a chefia   
               ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 

 

h. As comunicações oficiais chegam pela internet 
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  

 

i. Os servidores têm conhecimento das comunicações oficiais através de murais  
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  

 

j. A comunicação informal ocorre geralmente entre os pares  
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  

 

k. As reclamações e sugestões encaminhadas são sempre respondidas 
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )  
 

l. A comunicação é importante para a Organização 
       ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )    ( 5 )    ( 6 )    ( 7 ) 
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APÊNDICE C – Agrupamento de categorias  

 

Agrupamento de categorias, segundo aproximações semânticas  

Categoria Freq % Conteúdo  
Absenteísmo 5 7.8 Absenteísmo (5) 

Alienado 10 6.4 Alienação (1), mal informado (1), desinformado (1), 

desinteressado (1), desinteresse (2), falta de interesse (2), falta de 

informação (2) 

Assiduidade  4 4.0 Assiduidade (3) e pontualidade (1) 

Atendimento ao público 19 3.0 Servir o público (2), serviço público (1), atendimento ao público 

(10), público (1), atendimento (3), servidor (1), contribuindo (1) 

Bom atendimento 13 4.1 Bom atendimento (1), bom atendimento impressiona (1), 

desempenhar bem a função (1), prestativo (1), presteza (2), 

iniciativa (1), respeito (4), humildade (1),  

respeito ao cidadão (1) 

Bom caráter  3 2.7 Bom caráter (1) e honestidade (2) 

Burocracia  16 4.7 Burocrático (1), departamentalização (1), hierarquia (2), 

desenvolvimento (1), qualificação (1), qualidade (1), governo (1), 

falta de autonomia (1), máquina pública (1), organização (1), 

organização burocrática (1), burocracia (4) 

Cabide de emprego 3 9.3 Cabide de emprego (2), excesso de pessoal (1) 

Café 3 3.3 Café (3) 

Competência  12 3.3 Eficiência (5), eficácia (2), competência (2), competente (3) 

Compromisso 19 3.2 Compromisso (9), veste a camisa (1), dedicação (3), 

comprometido (1), esforço (1), dedicado (1), comprometimento 

(3) 

Comunicação  4 4.5 Comunicação (1), informações (1), sabe tudo (1), informante (1) 

Concurso 8 4.8 Carta marcada (1), concurso público (1), concurso (3), estudo (2) 

competitivo (1) 

Descompromisso 18 6.9 Descompromisso (5), falta de compromisso (1), falta de 

comprometimento (1),  descompromissado (2), 

descomprometimento (2), irresponsabilidade (1), irresponsável (1), 

relapso (2), não tem compromisso (1), sem compromisso (1), sem 

responsabilidade (1) 

Desmotivação  10 4.8 Estagnação e desmotivação (1), monotonia (1),  rotina (1), 

desmotivação (1), falta plano de carreira (1), indisposição (1), 

frustração (1), falta de vontade (1), insatisfeito (2)  

Espelho 3 6.7 Espelho (1), muito interesse em entrar (1), sonho de consumo (1) 

Estabilidade 30 3.9 Estabilidade (28), emprego garantido (1) segurança (1)  

Ética  3 1.7 Ética (3) 

Folgado 59 7.6 Folgado (10), vagabundo (7),  mala (1), à toa (2), acomodado (4), 

acomodação (1), desocupado (1), corpo mole (3), não quer nada 

(1), enrolador (1), relaxo (1), preguiçoso (4), preguiça (5), 

enganador (1), bico (1), estagnação (2), mama na teta do governo 

(2), fantasma (1), ah funcionário público (1), só vai para receber 

salário (1), viver em greve é férias (1), só faz greve (4), grevista 

(4) 

Ganha bem  31 7.4 Ganha bem (9), rico (2), marajá (3), bom salário (3), ganha muito 

(3), riqueza (1), dinheiro fácil (1), bem de situação (1), boa 

remuneração (1), oneroso (2), salário bom (1), salário alto (1), 

salário em dia (1), garantia do poder de compra (1), caro (1). 
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Humilhação 22 4.3 Humilhação (1), discriminação (2), preconceito (1), injustiça (1), 

desvalorizado (1), desvalorização (1), falta de reconhecimento (1), 

segunda categoria (1), assédio moral (1), perseguição (1), é 

podado (1), mal visto (1), mal remunerado (2), desânimo com o 

salário (1), escravo (2), faz tudo (2), vítima (1), imagem negativa 

(1) 

Incompetência 12 6.3 Incompetência (4), incompetente (2), ineficiente (3), incapacidade 

técnica (2), deficiência (1),  

Má gestão 11 5.5 Má gestão (1), descaso da instituição (1), mal administrado (1), 

descontrole (1), caos (1), corrupção (2), suborno (1), 

desonestidade (1), mal treinado (1), desorganizado (1) 

Mal educado  9 7.3 Mal educado (3), falta de cortesia (1), desatencioso (1), mal humor 

(1), mal humorado (3) 

Mau atendimento 10 8.7 Mau atendimento (3), atende mal (2), serviço ruim (1), falta de 

atenção (1), falta de atenção com o cidadão (1), descaso com o 

trabalho (2),  

Morosidade  9 5.9 Morosidade (4), lento (1), lentidão (4). 

Não trabalha  27 6.9 Não trabalha (11), trabalha menos (1), pouco trabalho (1), pouco 

serviço (1), trabalha pouco (5), não faz nada (7), ócio (1) 

Necessário  6 5.3 Necessário (5), relevante (1) 

Orgulho 10 5.0 Orgulho (1), status (1), reconhecimento (1), digno (1), dignidade 

(1), admiração (2), bom local de trabalho (1), ama local de 

trabalho (1), valorização (1) 

Privilégios 11 6.9 Regalia (1), aproveita das prerrogativas de ser servidor (1), 

privilegiado (1), mordomia (1), oportunismo (1), facilidades (1), 

favorecidos (1), vantagens (1), oportunidade (1), sortudo (2) 

Relações pessoais  9 3.9 Relação interpessoal (1), relação pessoal (1), empatia (1), busca de 

empatia (1), colegas (1), amigo (1), amizade (1) entrosamento (1), 

ama estar com as pessoas (1) 

Responsabilidade  13 2.1 Responsabilidade (12), responsável (1) 

Sem horário 7 7.6 Flexibilidade horário (4), sem horário (1), não tem horário (2) 

Serviço público é fácil  11 6.3 Serviço público é fácil (1), não sofre pressão no trabalho (1), 

tranquilidade (tem muito apadrinhamento) (5), tranquilo (1), sem 

chefia direta (1), não tem patrão (1), autossuficiente (1) 

Trabalhador  8 3.3 Trabalhador como outro qualquer (2), empregado (1), colaborador 

(1), prestador de serviço (1), prestação de serviço (2), presta 

serviço (1) 

Trabalho  10 3.6 Trabalho (8), alguns trabalham (1), falta tempo (1), 

Vida boa  23 6.5 Vida boa (10), bom vivant (1), bem-estar (1), bem-estar social (1), 

vida feita (1), comodidade (2), qualidade de vida (3), vida mansa 

(4),  

 

Vocação  11 3.1 Vocação (3), atender bem a sociedade (1), bom ser servidor (1), 

contentamento (1), gosta do trabalho (1), prazeroso (1), realização 

(1), carreira (2)  

----------- 38 5.5 Brasil (1), Cidadão (1), Cobrança (1), Conhecimento (3), Culto 

(1), Cultura (1), Desempenho (1), Deslocamento (1), Desunião (1), 

Deve acabar com a estabilidade (1), Educado (1), egocêntrico (1), 

empréstimo consignado (1), equipe (1), escassez de recursos (2), 

falta de credibilidade (1), falta de isonomia (1), fé pública (1), 

fofoqueiro (1), fotografia (1), imagem pública (1), ingrato (1), 

jogo de paciência (1), não serve para nada (1), nós que pagamos o 

seu salário (1), paciente (1), pagos pelo contribuinte (1), reclama 

de barriga cheia (1), reclama muito e trabalha pouco (1), serviço 
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público deve acabar (1), serviço público não funciona (1), 

sociedade (1), tem que melhorar muito (1), universidade (1) e zelo 

(1) 

 530 5.5  

Tabela 30 - Categorização das evocações             

Fonte: Dados interpretados da pesquisa 
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APÊNDICE D– Tabrgfr  

 

tabrgfr.lst coleta normal 

 
Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 3 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 2,5 

  

estabilidade                             21 2,048 

responsabilidade                           13 2,077 

vocação                                11 2,400 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

      le Rang Moyen >= 2,5 

  

atendimento_ao_público                    19 3,000 

bom_atendimento                           10 2,700 

burocracia                                10 2,600 

competência                             12 3,250 

compromisso                                17 2,588 

humilhação                                17 3,294 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 2,5 

  

concurso                               5 2,400 

ética                                  3 1,667 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 2,5 
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assiduidade                              4 4,400 

alienado                                 4 4,750 

bom_caráter                             4 2,667 

café                                    3 3,333 

comunicação                             3 4,500 

descompromisso                             5 3,800 

desmotivação                             8 3,750 

folgado                                6 3,667 

incompetência                            4 2,750 

má_gestão                                7 3,857 

morosidade                                4 4,000 

orgulho                                  7 3,429 

relações interpessoais                     7 3,000 

serviço_público_é_fácil                  4 2,750 

trabalhador                              8 3,250 

trabalho                                9 2,889 

vida_boa                               7 3,000 
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APÊNDICE E – Perfil versus contexto  

 

 

Coleta normal.IDE 

 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Doutorado;Entre 0 e 5 anos; 1estabilidade 2estabilidade 

3trabalho 4falta_de_isonomia 5desmotivação 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Mestrado;Entre 0 e 5 anos; 1burocracia 2competência 

3desempenho 4competência 5compromisso 

      Entre 41 e 50 anos;Masculino;Mestrado;Mais de 20 anos; 1trabalhador 2trabalhador 

3relações_interpessoais 4humilhação  5trabalhador 

      Entre 51 e 60 anos;Feminino;Doutorado;Mais de 20 anos; 1vocação 2má_gestão 

3má_gestão 4humilhação  5humilhação 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Mestrado;Entre 6 e 10 anos; 1sociedade  2ética 

3competência 4atendimento_ao_público 5equipe 

      Entre 51 e 60 anos;Feminino;Médio;Mais de 20 anos; 1responsabilidade 2compromisso  

3compromisso 4atendimento_ao_público 5assiduidade 

      Mais de 60 anos;Feminino;Graduação;Mais de 20 anos; 1vocação 2bom_atendimento 

3competência 4culto  5bom_caráter 

      Entre 31 e 40 anos;Masculino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1fé_pública 2ética 

3bom_atendimento 4estabilidade 5má_gestão 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Especialização;Entre 6 e 10 anos; 1trabalho 2estabilidade 

3estabilidade 4relações_interpessoais 5relações_interpessoais 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1vocação 2trabalhador 

3estabilidade 4atendimento_ao_público 5concurso 

      Entre 20 e 30 anos;Masculino;Mestrado;Entre 0 e 5 anos; 1burocracia 2brasil 

3atendimento_ao_público 4atendimento_ao_público  5trabalho 

      Entre 41 e 50 anos;Feminino;Especialização;Entre 11 e 15 anos; 1ética 

2bom_atendimento 3atendimento_ao_público 4desmotivação 5morosidade 

      Entre 20 e 30 anos;Masculino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1atendimento_ao_público 

2zelo 3incompetência 4humilhação 5café 

      Entre 51 e 60 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1responsabilidade 

2burocracia 3assiduidade 4bom_atendimento 5atendimento_ao_público 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1humilhação 2humilhação 

3desunião 4competência 5competência 

      Entre 20 e 30 anos;Masculino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1bom_atendimento 

2serviço_público_é_fácil 3estabilidade 4má_gestão 5alienado 

      Entre 41 e 50 anos;Masculino;Doutorado;Entre 16 e 20 anos; 1vocação 2humilhação  

3descompromisso 4espelho 5humilhação 

      Entre 41 e 50 anos;Feminino;Doutorado;Mais de 20 anos; 1estabilidade 2necessário 

3competência 4humilhação 5vocação 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1concurso 2estabilidade 

3vida_boa 4competência 5desmotivação 

      Entre 41 e 50 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1necessário 

2tem_que_melhorar_muito  3compromisso 4morosidade 5alienado 

      Entre 51 e 60 anos;Feminino;Mestrado;Entre 6 e 10 anos; 1compromisso 2competência 

3bom_atendimento 4desmotivação 5folgado 

      Entre 31 e 40 anos;Masculino;Mestrado;Entre 11 e 15 anos; 1estabilidade 2conhecimento 

3burocracia 4cultura 5compromisso 
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      Entre 20 e 30 anos;Masculino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1concurso  2trabalho 

3concurso 4estabilidade 5humilhação 

      Entre 20 e 30 anos;Masculino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1atendimento_ao_público 

2compromisso 3responsabilidade 4estabilidade 5vida_boa 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1bom_atendimento 

2compromisso  3assiduidade 4compromisso 5responsabilidade 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1estabilidade 2burocracia 

3desmotivação 4atendimento_ao_público 5folgado 

      Entre 41 e 50 anos;Feminino;Graduação;Entre 6 e 10 anos; 1responsabilidade 

2atendimento_ao_público 3competência 4comunicação 5orgulho 

      Entre 51 e 60 anos;Masculino;Mestrado;Mais de 20 anos; 1descompromisso 

2incompetência 3privilégios 4incompetência 5alienado 

      Entre 51 e 60 anos;Feminino;Especialização;Mais de 20 anos; 1vida_boa 2estabilidade 

3atendimento_ao_público 4atendimento_ao_público 5comunicação 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Médio;Entre 0 e 5 anos; 1estabilidade 

2atendimento_ao_público 3desmotivação 4burocracia 5morosidade 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1vida_boa 2estabilidade 

3orgulho 4orgulho 5não_trabalha 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1estabilidade 2concurso 

3trabalho 4absenteísmo 5descompromisso 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Especialização;Entre 6 e 10 anos; 1responsabilidade 

2compromisso 3atendimento_ao_público 4imagem_pública 5cobrança 

      Entre 41 e 50 anos;Feminino;Especialização;Mais de 20 anos; 1mal_educado 2café 

3competência 4má_gestão 5descompromisso 

      Entre 41 e 50 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1relações_interpessoais 

2relações_interpessoais 3vocação 4atendimento_ao_público 5trabalhador 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Graduação;Entre 6 e 10 anos; 1estabilidade 

2serviço_público_é_fácil 3vida_boa 4folgado 5desmotivação 

      Entre 31 e 40 anos;Masculino;Especialização;Entre 11 e 15 anos; 1desmotivação 

2burocracia 3burocracia 4má_gestão 5má_gestão 

      Entre 51 e 60 anos;Feminino;Especialização;Mais de 20 anos; 1conhecimento 

2bom_atendimento 3trabalho 4atendimento_ao_público 5comunicação 

      Entre 31 e 40 anos;Masculino;Mestrado;Entre 6 e 10 anos; 1estabilidade 2estabilidade 

3ganha_bem 4serviço_público_é_fácil 5não_trabalha 

      Entre 20 e 30 anos;Feminino;Médio;Entre 0 e 5 anos; 1atendimento_ao_público 

2ganha_bem 3serviço_público_é_fácil 4vida_boa 5descompromisso 

      Mais de 60 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1compromisso 

2responsabilidade 3trabalho 4relações_interpessoais 5deslocamento 

      Mais de 60 anos;Masculino;Médio;Mais de 20 anos; 1orgulho 2relações_interpessoais 

3orgulho 4vocação 5vida_boa 

      Entre 51 e 60 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1compromisso 

2responsabilidade 3trabalhador 4orgulho 5humilhação 

      Entre 51 e 60 anos;Masculino;Graduação;Mais de 20 anos; 1bom_caráter 2compromisso 

3responsabilidade 4orgulho 5bom_atendimento 

      Entre 41 e 50 anos;Masculino;Graduação;Entre 16 e 20 anos; 1responsabilidade 

2compromisso 3compromisso 4humilhação 5vocação 

      Entre 51 e 60 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1vocação 2vocação 

3competência 4compromisso 5assiduidade 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1humilhação 

2incompetência 3humilhação 4comunicação 5trabalho 
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      Entre 41 e 50 anos;Masculino;Graduação;Entre 11 e 15 anos; 1humilhação  2humilhação 

3sem_horário 4humilhação 5privilégios 

      Entre 51 e 60 anos;Masculino;Especialização;Mais de 20 anos; 1trabalho 2compromisso 

3responsabilidade 4alienado 5burocracia 

      Entre 31 e 40 anos;Feminino;Especialização;Entre 0 e 5 anos; 1responsabilidade 

2bom_caráter 3trabalhador 4cidadão 5trabalhador 

      Entre 31 e 40 anos;Masculino;Especialização;Entre 6 e 10 anos; 1folgado 2estabilidade 

3café 4empréstimo_consignado 5jogo_de_paciência 

      Entre 20 e 30 anos;Masculino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1atendimento_ao_público 

2morosidade 3responsabilidade 4bom_atendimento 5folgado 

      Entre 31 e 40 anos;Masculino;Graduação;Entre 0 e 5 anos; 1escassez_de_recursos 

2folgado 3burocracia 4universidade  5fotografial 
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APÊNDICE F – Frequência e ordem de evocação na coleta de substituição  

 

 

fichier initial : C:\Users\Usuario\Desktop\Evoc 8 de fevereiro\Coleta substituição3.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : C:\Users\Usuario\Desktop\Evoc 8 de fevereiro\Coleta 

substituição3.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : C:\Users\Usuario\Desktop\Evoc 8 de fevereiro\Coleta 

substituição3.dis et C:\Users\Usuario\Desktop\Evoc 8 de fevereiro\Coleta substituição3.tm3 

  

 

Palavras (mots)/rangs* freq 1* 2* 3* 4* 5* 

absenteísmo                        4     0    1    0    2    1 

          moyenne 3.75          

alienado                           6     2    0    3    1   

          moyenne 2.50          

bom_atendimento                    3     0    1    0    1    1 

          moyenne  3.67         

burocracia                         6     0    2    2    1    1 

          moyenne 3.17          

cabide_de_emprego                  3     0    0    0    2    1 

          moyenne 4.33          

compromisso                        2     1    0    0    0    1 

        

concurso                           3     0    0    2    0    1 

          moyenne 3.67          

conhecimento                       1     0    0    0    0    1 

        

descompromisso                    13     4    0    3    2    4 

          moyenne 3.15          

desmotivação                       2     0    0    0    2   

        

deve_acabar_com_estabilidade       1     0    0    0    1   

        

educado                            1     0    0    0    0    1 

        

egocêntrico                        1     0    0    0    0    1 

        

escassez_de_recursos               1     0    1     

        

espelho                            2     0    1    0    1   

        

estabilidade                       9     1    2    2    1    3 

          moyenne 3.33          

falta_de_credibilidade             1     0    0    0    0    1 
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fofoqueiro                         1     0    0    0    0    1 

        

folgado                           53     9   10   13   13    8 

          moyenne 3.02          

ganha_bem                         29     7    9    3    5    5 

          moyenne 2.72          

humilhação                         5     2    1    0    1    1 

          moyenne 2.60          

incompetência                      8     2    2    0    2    2 

          moyenne 3.00          

ingrato                            1     0    0    0    0    1 

        

mal_educado                        8     2    0    2    3    1 

          moyenne 3.13          

mau_atendimento                   10     1    0    2    5    2 

          moyenne 3.70          

morosidade                         5     1    3    0    0    1 

          moyenne 2.40          

má_gestão                          4     1    1    0    0    2 

          moyenne 3.25          

necessário                         4     1    1    2    

          moyenne 2.25          

não_serve_para_nada                1     0    0    0    1   

        

não_trabalha                      25    10    6    6    3   

          moyenne 2.08          

nós_que_pagamos_o_seu_salário      1     0    0    1    

        

orgulho                            3     0    1    0    1    1 

          moyenne 3.67          

paciente                           1     0    1     

        

pagos_pelo_contribuinte            1     0    0    1    

        

privilégios                        9     3    1    3    1    1 

          moyenne 2.56          

reclama_de_barriga_cheia           1     1      

        

reclama_muito_trabalha_pouco       1     0    1     

        

relações_interpessoais             2     1    0    1    

        

sem_horário                        6     1    0    2    2    1 

          moyenne 3.33          

serviço_público_deve_acabar        1     0    0    0    0    1 

        

serviço_público_não_funciona       1     1      
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serviço_público_é_fácil            7     1    1    2    1    2 

          moyenne 3.29          

trabalho                           1     0    0    0    0    1 

        

vida_boa                          16     1    7    3    1    4 

          moyenne 3.00          

vocação                            1     0    0    0    0    1 

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 265 :  53*  53*  53*  53*  53*  

 RANGS   6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 45 

 Nombre total de mots cites      : 265 

  

     moyenne generale :   3.00 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *    18      18     6.8 %    265  100.0 %    

     2 *     4      26     9.8 %    247   93.2 %    

     3 *     4      38    14.3 %    239   90.2 %    

     4 *     3      50    18.9 %    227   85.7 %    

     5 *     2      60    22.6 %    215   81.1 %    

     6 *     3      78    29.4 %    205   77.4 %    

     7 *     1      85    32.1 %    187   70.6 %    

     8 *     2     101    38.1 %    180   67.9 %    

     9 *     2     119    44.9 %    164   61.9 %    

    10 *     1     129    48.7 %    146   55.1 %    

    13 *     1     142    53.6 %    136   51.3 %    

    16 *     1     158    59.6 %    123   46.4 %    

    25 *     1     183    69.1 %    107   40.4 %    

    29 *     1     212    80.0 %     82   30.9 %    

    53 *     1     265   100.0 %     53   20.0 %    
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APÊNDICE G – Tabrgfr na coleta de substituição  

 

 

********************************** 

 

 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 3 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 2,5 

  

não_trabalha                             33 2,242 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

      le Rang Moyen >= 2,5 

  

descompromisso                           15 3,267 

folgado                                  51 3,078 

ganha_bem                                29 2,724 

vida_boa                                 10 2,800 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 2,5 

  

morosidade                               5 2,400 

necessário                               4 2,250 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 2,5 

  

absenteísmo                              4 3,750 

alienado                                 6 2,500 
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bom_atendimento                          3 3,000 

burocracia                                5 3,200 

cabide_de_emprego                        3 4,333 

estabilidade                              9 3,333 

humilhação                               4 2,750 

incompetência                            8 3,000 

mal_educado                              8 3,250 

mau_atendimento                          9 3,667 

má_gestão                                4 3,250 

orgulho                                    3 3,667 

privilégios                                7 3,000 

sem_horário                              6 3,333 

serviço_público_é_fácil                  7 3,286 
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APÊNDICE H – Evocações específicas de coleta e comuns 

 

 

fichier initial 1 : Coleta normal.IDE 

 fichier initial 2 : Coleta substituição3.IDE 

 Nombre de mots differents : 57  45 

  

 Decompte des mots n'appartenant qu'a un fichier 

 Nombre de mots uniquement dans le fichier 1 :    29 

 Nombre de mots uniquement dans le fichier 2 :    16 

 Nombre de mots commun aux deux fichiers     :    28 

  

 Nombre de mots de frequence > 5 uniquement dans le fichier 1 :     8 

 Nombre de mots de frequence > 5 uniquement dans le fichier 2 :     6 

 Nombre de mots de frequence > 5 commun aux deux fichiers     :     6 

  

 Liste des mots uniquement dans le fichier 1 Coleta normal.IDE 

      4  assiduidade                              

     19  atendimento_ao_público                   

      3  bom_caráter                              

      1  brasil                                   

      3  café                                     

      1  cidadão                                  

      1  cobrança                                 

     12  competência                              

      4  comunicação                              

      1  culto                                    

      1  cultura                                  

      1  desempenho                               

      1  deslocamento                             

      1  desunião                                 

      1  empréstimo_consignado                    

      1  equipe                                   

      1  falta_de_isonomia                        

      1  fotografia                               

      1  fé_pública                               

      1  imagem_pública                           

      1  jogo_de_paciência                        

     13  responsabilidade                         

      1  sociedade                                

      1  tem_que_melhorar_muito                   

      8  trabalhador                              

      1  universidade                             

     10  vocação                                  

      1  zelo                                     

      3  ética                                    

  

 Liste des mots uniquement dans le fichier 2 Coleta substituição3.IDE 

      3  cabide_de_emprego                        
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      1  deve_acabar_com_estabilidade             

      1  educado                                  

      1  egocêntrico                              

      1  falta_de_credibilidade                   

      1  fofoqueiro                               

      1  ingrato                                  

     10  mau_atendimento                          

      1  não_serve_para_nada                      

      1  nós_que_pagamos_o_seu_salário            

      1  paciente                                 

      1  pagos_pelo_contribuinte                  

      1  reclama_de_barriga_cheia                 

      1  reclama_muito_trabalha_pouco             

      1  serviço_público_deve_acabar              

      1  serviço_público_não_funciona             

  

 Liste des mots communs aux deux fichiers  

      1      4  absenteísmo                              

      4      6  alienado                                 

     10      3  bom_atendimento                          

     10      6  burocracia                               

     17      2  compromisso                              

      5      3  concurso                                 

      2      1  conhecimento                             

      5     13  descompromisso                           

      8      2  desmotivação                             

      1      1  escassez_de_recursos                     

      1      2  espelho                                  

     21      9  estabilidade                             

      6     53  folgado                                  

      2     29  ganha_bem                                

     17      5  humilhação                               

      4      8  incompetência                            

      1      8  mal_educado                              

      4      5  morosidade                               

      7      4  má_gestão                                

      2      4  necessário                               

      2     25  não_trabalha                             

      7      3  orgulho                                  

      2      9  privilégios                              

      7      2  relações_interpessoais                   

      1      6  sem_horário                              

      4      7  serviço_público_é_fácil                  

      9      1  trabalho                                 

      7     16  vida_boa                                 

  

 CALCUL DES SPECIFICITES 

 

 mots commun aux deux listes : 
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 mot : burocracia                                 10    6 

 mot : descompromisso                              5   13 

 mot specifique superieur fichier 2 :   1.33  descompromisso                           

 mot specifique inferieur fichier 1 :  -1.33  descompromisso                           

 difference superieure a 10% t de Student =   1.89  descompromisso                           

 mot : estabilidade                               21    9 

 mot specifique superieur fichier 1 :   1.55  estabilidade                             

 mot specifique inferieur fichier 2 :  -1.55  estabilidade                             

 difference superieure a 10% t de Student =   2.19  estabilidade                             

 mot : folgado                                     6   53 

 mot specifique superieur fichier 2 :   4.33  folgado                                  

 mot specifique inferieur fichier 1 :  -4.33  folgado                                  

 difference superieure a 10% t de Student =   6.12  folgado                                  

 mot : humilhação                                 17    5 

 mot specifique superieur fichier 1 :   1.81  humilhação                               

 mot specifique inferieur fichier 2 :  -1.81  humilhação                               

 difference superieure a 10% t de Student =   2.56  humilhação                               

 mot : vida_boa                                    7   16 

 mot specifique superieur fichier 2 :   1.33  vida_boa                                 

 mot specifique inferieur fichier 1 :  -1.33  vida_boa                                 

 difference superieure a 10% t de Student =   1.88  vida_boa                                 

  fin de la comparaison 

  nombre des evocations des fichiers initaux : 265  2 
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ANEXO A – Escala de Comportamento de Cidadania Organizacional 

 

Segue uma lista de comportamentos de cidadania organizacional que as pessoas podem desenvolver 

dentro e fora do trabalho. Indique a frequência com que você pratica esses comportamentos 

atualmente. Responda, de acordo com a escala de 1 a 5 exposta abaixo, nos parênteses indicados.  

 

 

ESCALA DE COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL – ECCO  

1. (  ) Quando alguém de fora fala mal da UFG, eu procuro defendê-la. 

2. (  ) Ofereço apoio a um colega que está com problemas pessoais. 

3. (  ) Apresento ao meu chefe soluções para os problemas que encontro no meu trabalho. 

4. (  ) Apresento ideias criativas para inovar o meu setor de trabalho. 

5. (  ) Ofereço orientação a um colega menos experiente. 

6. (  ) Quando falo sobre a UFG, passo a melhor das impressões para as pessoas que não a conhecem. 

7. (  ) Apresento sugestões ao meu chefe para resolver problemas no setor onde trabalho. 

8. (  ) Apresento ao meu chefe ideias novas sobre meu trabalho. 

9. (  ) Dou orientação a um colega que se sente confuso no trabalho. 

10. (  ) Apresento novidades para melhorar o funcionamento do setor onde trabalho. 

11. (  ) Descrevo para meus amigos e parentes as qualidades desta empresa. 

12. (  ) Quando estou com meus familiares, costumo elogiar esta empresa. 

13. (  ) Ofereço ajuda a um colega que está com dificuldades no trabalho.  

14. ( ) Dou informações boas sobre esta empresa para as pessoas que me perguntam sobre ela.  

 ___________________________________________________________________ 
Fator 1 (sugestões criativas) – cinco itens: 3, 4, 7, 8 e 10 

Fator 2 (defesa da imagem organizacional) – cinco itens: 1, 6, 11, 12 e 14 

Fator 3 (cooperação com os colegas de trabalho) – quatro itens: 2, 5, 9 e 13.  

1 

Nunca 

faço 

2 

Poucas 

vezes faço 

3 

Às vezes 

faço 

4 

Muitas 

vezes faço 

5 

Sempre 

faço 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Comportamento Organizacional e comunicação: Representação Social do Servidor 

Público”. Meu nome é Tessa Monteiro Lettieri, sou o(a) pesquisador(a) responsável e minha 

área de atuação é administração e comunicação. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail tessalettieri2@gmail.com e, inclusive, 

ligação através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 9181-2925. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

 

A pesquisa Comportamento Organizacional e Comunicação: a Representação Social 

do servidor público se justifica para conhecermos melhor o comportamento do servidor, 

identificando a imagem que o servidor faz dele mesmo, da Instituição e da Comunicação. A 

finalidade pode ser resumida no estudo da relação entre a comunicação e o comportamento 

das pessoas, a partir da imagem que o próprio servidor faz.  

Quanto aos procedimentos adotados, vamos utilizar uma expressão para que o senhor 

associe com palavras que possam lembrar esta expressão. Será também usado um questionário 

com perguntas fechadas sobre a instituição e a comunicação. Será usado também um 

questionário sobre cidadania organizacional. O momento de aplicação destes questionários 

não será gravado, nem filmado. Eu mesma aplicarei os questionários.  

Não há riscos salvo a possibilidade de sentir constrangimento com alguma pergunta. 

Também não gera benefício direto, mas a pesquisa trará importantes informações sobre a 

comunicação como um todo, assim o conhecimento construído a partir dela poderá melhorar a 

compreensão e relação da comunicação com as pessoas, uma vez que o pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados da pesquisa, resguardando as fontes (pessoas). 

Não haverá recursos financeiros envolvidos, ou seja, o (a) senhor (a) não terá custos 

ou tampouco receberá qualquer valor por responder as perguntas.  
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É uma pesquisa que considera a confidencialidade, isto é, todas as informações 

coletadas são absolutamente sigilosas, apenas o pesquisador e o orientador terão acesso a elas. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Para tanto, o (a) Sr (a) deverá preencher os dados abaixo. Só assine 

este termo após tirar as suas dúvidas. Lembramos, tem total liberdade como participante em 

se recusar a responder perguntas que considere constrangedoras. Caso seja ferido uma das 

condições aqui colocadas o senhor tem direito a pleitear indenizações.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo 

de consentimento, fui devidamente informado pelo pesquisador sobre a pesquisa, e que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. Como estou de 

acordo, autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Goiânia, ____/____/2015 

Nome do Participante da Pesquisa: _______________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa:___________________________________________ 

Assinatura do   Pesquisador:____________________________________________________ 

Assinatura do Orientador: ______________________________________________________ 




