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Apresentação
Ângela Cristina Salgueiro Marques 
Fábia Pereira Lima

O SEMINáRIO INTERNACIONAL DE COMUNICAçãO ORGANI-
ZACIONAL (SICO) configura-se hoje, como pôde ser evidenciado nas 
duas edições anteriores do evento (em 2013 e 2014) e nesta, como espaço 
altamente qualificado para apresentação e discussão de pesquisas nacio-
nais e internacionais de ponta no campo da Comunicação Organizacio-
nal. O evento é reconhecido nacional e internacionalmente como fórum 
privilegiado e rico de discussão acerca da construção teórica da Comu-
nicação Organizacional, campo que tem ganhado cada vez mais impor-
tância tanto na área acadêmica como profissional. Na área acadêmica, 
deve-se ressaltar o avanço epistemológico do campo, a consolidação de 
pesquisas e estudos; bem como a forte influência da Revista Organicom 
(ECA-USP), da Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação  
Organizacional e Relações Públicas (Abrapcorp), e a criação do Grupo 
de Trabalho “Estudos de Comunicação Organizacional”, na Associação  
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós. 

Nesse contexto, a realização do “III Seminário Internacional de Comu-
nicação Organizacional: vertentes conceituais e metodológicas” contribuiu 
para promover e fortalecer a interface, o diálogo e o estreitamento da inter-
locução acadêmica entre pesquisadores de diferentes instituições do Brasil 
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e do exterior. Em especial, foram estabelecidas formas de cooperação acadê-
mico-científica entre os professores convidados (lembrando que todos os 
convidados nacionais coordenam e fazem parte de grupos de pesquisa consoli-
dados) e seus respectivos grupos de pesquisa, sobretudo entre os integrantes 
dos Grupos de Pesquisa da PUC Minas (“Comunicação no contexto organi-
zacional: aspectos teórico-conceituais”); da UFMG (“Grupo de Pesquisa so-
bre Interações em Práticas e Processos Organizacionais” - GRIPP); da UFV  
(COPRATICAS - Grupo de Pesquisa e Extensão em Comunicação, Demo-
cracia e Práticas Sociais); da USP (“Centro de Estudos de Comunicação 
Organizacional e Relações Públicas” - Cecorp); da PUCRS (“Grupo de Es-
tudos Avançados em Comunicação Organizacional”); da UCB (“Grupo de 
Estudos Avançados de Comunicação Mediática e Organizacional” e “Mídias 
Organizacionais”); da UFRN (“Grupo de pesquisa Estudos Avançados em 
Comunicação Organizacional - ECO) da UEL (“Comunicação e Cultura 
Organizacional” – GEFACESCOM); da UFRGS (“Grupo de Pesquisa em 
Comunicação Organizacional, Cultura e Relações de Poder”); da UMESP 
(“Comunicação Empresarial no Brasil: uma leitura crítica” – CRITICOM); 
do Laboratoire MICA (Médiation, Communicaton, Information, Arts), do 
grupo COSMOS (Communication, Savois, Médiations, Organisations) e 
do GRIPIC (Laboratoire de Recherche en Sciences de l’Information et de 
la Communication). 

O III SICO recebeu as contribuições oferecidas pelos pesquisadores e 
alunos em diálogo com os discentes e demais participantes para aprofundar 
e fortalecer as reflexões acerca das questões teórico-epistemológicas e 
metodológicas da Comunicação Organizacional. O evento contou com 
a  participação de pesquisadores de diversas universidades convidados 
para debater temas como midiatização, comunicação estratégica, 
comunicação pública, práticas discursivas, relações de poder e minorias. 
Foram apresentados cerca de 40 trabalhos nas seis mesas simultâneas 
do evento, além da sessão de apresentação de pôsteres resultantes de 
pesquisas de iniciação científica.

Além da presença de renomados pesquisadores como Margarida 
Maria Khroling Kunsch (ECA-USP), Heloiza Matos (ECA-USP), Luiz 
Alberto de Farias (ECA-USP), Rudimar Baldissera (UFRGS), José Zilmar 
(UFRN), Cleusa Scroferneker (PUC-RS), João Curvello (UnB); Rennan 
Mafra (UFV), Maria José Oliveira (DeVry/Metrocamp/IBTA), o evento 
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contou também com grandes pesquisadores internacionais como Nicole 
D’Almeida (Universite Paris IV – Sorbonne – França), Gino Gramaccia 
(Universite Bourdeaux I – França), Jean-Luc Moriceau (Telecom Business 
School – França) e Pablo Múnera Uribe (Alcaldía de Medellín y Universidad 
Pontificia Bolivariana).  

As contribuições trazidas pelos pesquisadores convidados foram 
centrais para a configuração de uma agenda de pesquisa que conduzirá 
nossas atuações na graduação e na pós-graduação nos próximos anos. 
Destacamos, sobretudo, a realização, no último dia do evento, de duas 
mesas de discussão: uma com os convidados internacionais e outra com 
os principais pesquisadores em Comunicação Organizacional no país. 
As comunicações proferidas nessas duas mesas deram origem ao livro 
que agora o leitor tem em mãos. 

Nessa obra, a professora Margarida Maria Khroling Kunsch conceitua 
as organizações, como “organismos vivos”, formadas por grupos de 
indivíduos que se consituem como interlocutores por meio de processos 
interativos e conflituais, viabilizando a “consecução dos objetivos 
organizacionais em um contexto de diversidades, conflitos  e  transações 
complexas.” Portanto, a dimensão humana da comunicação no âmbito 
organizacional, confere ênfase ao fato de que uma organização é formada 
por pessoas com diferentes culturas que, ora obedecem aos critérios da 
cultura institucional, ora desafiam e resistem às suas lógicas. Para ela, a 
comunicação integrada “configura as  modalidades comunicacionais que 
permeiam as organizações,   suas diversidades, suas expressões  e   suas 
práticas”, convocando-nos a  “abandonar a fragmentação e a adotarmos 
uma filosofia e política de comunicação organizacional  integrada”.

Nicole D’Almeida destacou em sua comunicação alguns dos desafios 
atuais da comunicação organizacional em sua abordagem crítica. Segundo 
ela, a Comunicação Organizacional como campo profissional e como 
campo de conhecimento cresceu exponencialmente entre os anos 2000 e 
2015. Não se trata apenas de estudar e formar agentes para conhecer e 
administrar a comunicação das organizações, mas explorar as diferentes 
maneiras de ser em organização. Sob esse aspecto, há uma complexificação 
de uma identidade profissional no campo da formações: os profissionais se 
interrogam mais sobre os lugares que ocupam, sua função de mediadores, 
organizadores, criadores de interfaces no quadro hierárquico da empresa, 
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sua participação em um corpo social coletivo, sua função de porta-vozes e 
agentes que devem observar, vigiar, denunciar, agir e cooperar.

Privilegia-se hoje, segundo ela, uma abordagem dos mundos sociais 
concretos e possíveis de uma organização, enfocando práticas simétricas 
de diálogo, discussão e deliberação. Todavia, os modelos ou perspectivas 
de comunicação organizacional modulados pela argumentação estão ainda 
em teste, lutando para definir práticas de partilha de decisão contra meca-
nismos decisórios ocultos e incertos, cercados pelo excesso de informação 
que cria opacidade e confusão. Nesse contexto, a agenda de pesquisa que 
se preocupa com os estudos organizacionais abrange tópicos como: do-
minação; controle; complexidade (dimensões organizantes e desestrutu-
rantes, dispositivos e agenciamentos); conflitos; fronteiras entre controle 
e inovações, inventividade e institucionalização; interdependência entre 
organizações, espaços públicos, trocas interculturais; modos de resistência, 
desconstrução e reconfiguração de práticas; cultura organizacional e di-
mensão simbólica das organizações (narrativa, memória, storytelling); o 
sujeito sofredor e os afetos que marcam as corporalidades e as relações 
sensíveis no ambiente de trabalho.

De modo muito próximo dessa perspectiva, Rudimar Baldissera 
desenvolve o argumento de que as organizações tomam forma a partir das 
articulações entre sistemas complexos, o que nos impede de apreender o 
sistema comunicação organizacional em sua completude. A integração por 
ele almejada não é pacífica e delineia-se a partir da perspectiva da Com-
plexidade, que aborda a comunicação organizacional como “um sistema 
tensionado a vários outros sistemas e subsistemas, com os quais atualiza 
permanentes relações dialógicas, recursivas e hologramáticas”. Nesse sen-
tido, sua abordagem aponta para uma forma de situação comunicativa 
“distante do equilíbrio, qualificada pela incerteza e perturbado pelos esta-
dos psíquicos, poderes, imaginários, culturas, repertórios, competências, 
paradigmas e concepções de mundo dos sujeitos que estabelecem relações 
comunicacionais”. Cada situação comunicacional, para ele, é singular: 
nelas os sujeitos “se realizam, sofrem e se manifestam criativos, mesmo que 
isso signifique subverter a ordem posta”. Baldissera entende a comunica-
ção organizacional como o “processo de construção e disputa de sentidos 
no âmbito das relações organizacionais”. Para ele, comunicar exige, antes 
de tudo, “distanciar-se do equilíbrio, perturbar a significação construída, 
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que está decantada, aparentemente estabilizada e produzindo efeitos de 
organizada/organização; é circular efeitos de sentidos e disputá-los, é per-
turbar outros sistemas e ser por eles perturbados.”

Em consonância com Baldissera, Rennan Mafra e Ângela Marques pro-
blematizam o aparecimento discursivo da noção de diálogo nos contextos 
organizacionais contemporâneos. Para isso, interpelam o conceito de diá-
logo como concepção discursiva de bem, responsável por orientar a emergên-
cia de contornos identitários no ambiente relacional das organizações, nos 
cenários de sociedades complexas e pluralistas. Em seguida, mostram em 
que medida tais contornos identitários insinuam topografias discursivas 
(formas, relevos, disposições espaciais) que demandam o diálogo no cenário 
comunicacional das organizações – topografias essas assumidas enquanto 
conjuntos discursivos justapostos, despedaçados e instáveis, mesmo quando 
o diálogo é operado discursivamente como promessa de harmonização do 
ambiente organizacional e de resolução de conflitos morais.

A comunicação como disputa de sentidos também é enfocada pelo 
trabalho de Heloiza Matos e Patrícia Gil. Elas argumentam que a comu-
nicação pública deve ser entendida como um “vetor de luta cívica, 
uma ferramenta e um canal para apontar injustiças, para reivindicar 
reconhecimento de direitos, para criticar e enfrentar situações conflituosas, 
para dar voz a todos os cidadãos (ainda que marginalizados), para exigir 
respeito humano e erigir estima social”. Nesse sentido, a comunicação 
pública fundamenta-se na argumentação e no livre debate (imaginando-se 
condições mínimas de igualdade e equilíbrio entre as partes engajadas) 
para fomentar e enfrentar controvérsias, transformando o dissenso em 
prática política capaz de aproximar e também revelar as distâncias entre 
contextos comunicacionais e atores distintos voltados para a luta por justiça, 
reconhecimento e redistribuição. Além disso, Matos e Gil constróem uma 
abordagem singular do conceito de Comunicação Pública, aproximando-o 
das noções de sistema deliberativo, reconhecimento e capital social. 
Segundo elas, uma dimensão essencial da Comunicação Pública é o modo 
como instituições administrativas e públicos da sociedade civil constroem 
espaços de cooperação conflitiva passíveis de processarem problemas 
coletivos e mobilizar agenciamentos e propostas de intervenção.

O conceito de públicos e as possibilidades de sua constituição e mo-
vimentação é tema central das pesquisas de Márcio Simeone, que os 
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compreende como forma de experiência e de sociabilidade. O grupo de 
pesquisa por ele coordenado, o Mobiliza, tem elaborado propostas de in-
vestigação das relações entre públicos e organizações que possam abarcar 
tanto as maneiras de “influência e intervenção dos públicos quanto as 
suas fragilidades e vulnerabilidades no enfrentamento do poder insti-
tucional/organizacional/corporativo”. Segundo ele, entender os públicos 
em sua dinâmica é conceder a ele tanto “potências quanto impotências 
no fluxo de sua própria ação e de como, em movimento, busca vencer 
suas limitações e agregar possibilidades segundo as condições”. Tais pro-
postas abrangem os seguintes pontos: a formação e movimentação de 
públicos (mobilização social), os arranjos e formatos associativos menos 
ou mais difusos, as condições de cooperação, de empoderamento/auto-
nomia, as táticas de ação coletiva e os processos de vigilância civil.

A pesquisa empreendida por Valéria Raimundo busca revelar pontos 
de interface entre ciência, sociedade e conformação das interações comu-
nicacionais entre cientistas e públicos, de modo a questionar a dicotomia 
existente entre conhecimento especializado e leigo. Para ela, deve-se sus-
peitar da concepção do “cientista como sábio e do público como audiência 
desprovida de repertório cultural”. Em sua abordagem, está presente uma 
aposta na divisão cognitiva do trabalho científico, reivindicando para os 
públicos não especialistas um lugar protagônico não só nos processos de 
recepção da informação científica, mas também em sua produção. Em prá-
ticas de apropriação crítica dos conteúdos cinetíficos, é possível distinguir 
marcas e representações da audiência como interlocutora em processos de 
comunicação de conteúdos científicos. Essa opção de abordagem atribui 
enfoque integral  às audiências, sobretudopor considerar as complexidades 
do processo comunicacional no âmbito da recepção que, cotidianamente, 
é afetado por fatores culturais, políticos, históricos e sociais.

Gino Gramaccia constroi uma instigante abordagem acerca das redes 
sociais digitais e as formas como, nelas, espaços privados e públicos se 
intersectam. Para ele, a web e suas plataformas, os símbolos numéricos 
do indivíduo, formam um espaço privado povoado de atores que se 
comportam como se habitassem um espaço público. As interferências 
hoje constatadas entre a esfera privada e esfera pública estão ligadas, de 
acordo com ele, às derivas polêmicas, comerciais, políticas, provocadas 
pela exploração marqueteira dos dados pessoais, pela superexposição 
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da intimidade provocada por internautas mal intencionados. Dito de 
outro modo, essas interferências acontecem quando os riscos de um 
ataque à integridade, à identidade de um usuário de uma plataforma 
são publicamente caracterizados. Além disso, que tipo de reputação 
ou de identidade digital procuram esses novos ocupantes da rede que 
chamamos de trolls? Gramaccia ainda destaca uma relação entre o uso 
de máscaras em protestos públicos e a reinvenção do espaço público. 
Segundo ele, a máscara é a marca mais explícita da transparência pública. 
Ela atualiza critérios de acessibilidade, de racionalidade e de publicidade 
que fundam a concepção habermasiana do espaço público. A figura do 
anonimato é a forma simbólica da transparência: ela altera, junto com a 
máscara, a apresentação pública dos indivíduos e por isso não escapam 
ao debate público.

As professoras Maria Ângela Mattos, Camila Mantovani e Vanessa 
Brandão avaliam as discussões em torno do conceito de midiatização, 
no campo da comunicação organizacional. Elas destacam o impacto das 
mídias digitais nas práticas organizacionais e o modo como as análises e 
reflexões sobre esses impactos influenciaram a produção acadêmica sobre 
midiatização. Para elas, a comunicação organizacional precisa entender 
ou lidar com as organizações enquanto fluxo, compreensão ligada ao 
paradigma da complexidade de Edgar Morin como perspectiva que 
oferece uma compreensão mais ampliada do campo da Comunicação 
Organizacional. A perspectiva da complexidade diminui o “risco do 
isolamento da Comunicação Organizacional em um campo autônomo, 
a ser estudado e compreendido em estruturas próprias auto-reguladoras, 
negligenciando toda a dinâmica que a tradição social-construtivista trouxe 
nos estudos de midiatização.” As autoras evidenciam a necessidade de uma 
reflexão mais aprofundada em torno de “como as apropriações cotidianas 
das tecnologias digitais, no âmbito organizacional, estão incidindo não 
apenas sobre as interações entre consumidores e organizações/marcas, 
mas entre os sujeitos e a sociedade de uma maneira mais ampla.”

Regiane Garcês e Camilo Aggio, por sua vez, discutem uma aborda-
gem da comunicação pública dos movimentos sociais que contemple a 
discursividade e a circulação das demandas em múltiplas arenas inte-
racionais, sem restringir-se a determinadas arenas específicas, como as 
redes sociais online, por exemplo. Ao adotarem uma perspectiva sistêmica 
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da representação política não eleitoral, levam em conta a diversidade dos 
lócus de atuação dos movimentos sociais, contribuindo para uma melhor 
compreensão dos processos de legitimação da representatividade desses 
movimentos. Uma perspectiva sistêmica da representação, para eles, 
pode auxiliar a identificar processos de representação como democráticos, 
inclusivos e legítimos. Pode também ser “capaz de fornecer elementos 
contextuais, uma descrição da pluralidade interna dos movimentos e 
das diferentes formas de engajamento possíveis em diferentes arenas.” 
Nesse sentido, os movimentos sociais funcionariam como “conectores 
de arenas discursivas, assim como as diferentes formas de comunicação 
exercidas por eles.” 

O trabalho de Fábia Lima e Leonardo Melgaço aborda práticas de em-
preendedorismo estimuladas pelo Núcleo de Empreendedorismo Juvenil  
(NEJ) do Projeto Plug Minas. As análises por eles desenvolvidas indica-
ram “forte influência do paradigma linear da comunicação no discurso 
empreendedor dos jovens, alinhado a um projeto neoliberal naturalizado 
como plano de fundo de todo um processo formativo em gestão.” De um 
lado, comentam que é “inegável o papel empoderador do NEJ  na formação 
dos jovens que por lá passaram (e passam), como sujeitos políticos ca-
pazes de construir sua voz social”. Por outro lado, os autores ressaltam 
que o discurso empreendedor-inovador adotado pelos jovens pode di-
ficultar que eles, em seu cotidiano, “reflitam de modo crítico sobre suas 
atividades profissionais e pessoais e, por conseguinte, sobre seu próprio 
existir (e coexistir) no mundo”. Essa consideração  nos remete ao fato 
de que a cidadania não é um dom, não é outorga e não se obtém com a 
realização de oficinas e cursos. Seria preciso considerar ainda outras forças 
que atuam sobre a agência dos jovens e sobre a comunidade em que vivem. 
A autonomia e a emancipação dos jovens não podem derivar de uma 
celebração das capacidades criativas e empreendedoras de jovens de pe-
riferia (o que resulta em uma forma de biopolítica e controle cultural), 
que se contrapõe à criminalidade (alvo de controle e repressão policial). 
O controle do destino e do projeto de vida dos jovens pela cultura e pelo 
discurso empreendedor faz parte das economias morais de gestão ou  
governamentalidade da população pobre e carente.

Apostar no protagonismo das populações carentes é investir em ide-
ologias de resiliência e criatividade inata, transformando esses sujeitos 
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em atores de sua integração social e econômica, e responsabilizando-os 
por seu sucesso ou fracasso dentro do quadro dos projetos sociais. Do 
ponto de vista de garantia dos direitos sociais, essa suposta integração 
não vem acompanhada do acesso à cidadania. Muitas vezes o imaginário 
empreendedor produz um outro imaginário social sem, contudo, mexer 
nas estruturas que reproduzem as desigualdades. 

Em uma perspectiva distinta, Jean-Luc Moriceau nos apresenta ele-
mentos de uma abordagem afetiva da comunicação organizacional, de 
modo a tematizar o processo de produção de sentido nas organizações 
e a aproximar a experiência comunicacional da experiência estética 
(momento singular, transformador de nossa subjetividade em contato 
com as forças do sensível). Tal aproximação é feita, segundo ele, por meio 
da valorização do caráter experiencial da comunicação organizacional, 
intermeando o gesto praxeológico e o gesto fenomenológico. Ele comenta 
que a “virada afetiva” dos estudos organizacionais designa sobretudo 
novas possibilidades epistemológicas e novas práticas metodológicas: 
um modo de pesquisa no qual o pesquisador se deixa guiar pelos afetos, 
se permite mover pela situação, como ponto de partida da reflexividade. 
Não se trata de extrair uma representação mais rica dos dados empíricos, 
mas de aceitar mergulhar no concreto, no vivido, na porção parcial, local, 
específica, relacional e estética da experiência. Uma abordagem afetiva 
da comunicação organizacional, nos diz Moriceau, é uma crítica que nos 
leva ao coração da ambiguidade e da complexidade das situações que 
pesquisamos, exigindo de nós uma postura ética e uma tomada de posição 
reflexiva e corajosa. 

O texto de Carlos Mendonça trata da urgência do estabelecimento 
de ações e políticas educacionais que combatam o preconceito e a 
discriminação contra pessoas trans e travestis. Partindo do pressuposto de 
que os afetos perpassam as instituições de ensino e, não raro, repercutem 
na discussão de normas acadêmicas, ele argumenta que é função da 
universidade zelar parao reconhecimento do direito ao uso do nome social 
é como um dos elementos de luta por cidadania desta população. Para ele, 
os afetos determinam modos de acolhimento para favorecer a permanência 
dessas pessoas no ambiente escolar e universitário, aproximando-nos das 
margens e das zonas sombrias que marcam suas vidas, suas identidades e 
sua expressão de gênero. Ampliar a presença destes corpos, sejam como 
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estudantes, técnicas e técnicos ou professoras e professores, no ambiente 
universitário é, segundo ele, umas das maneiras possíveis de colaborar na 
redução da vulnerabilidade a que estão submetidas pessoas trans e travestis.

Por fim, José Zilmar trata da emergência e identificação de enunciados 
carnavalizadores que “brincam, zombam e achincalham a palavra oficial 
da organização”. No âmbitos dos estudos da Comunicação Organizacional, 
a dimensão comunicativa  de uma “organização carnavalizada” investiga 
a “emergência de um enunciado que modela seu dizer em um tom acen-
tuadamente cômico e zombeteiro, portanto, liberto da seriedade preten-
dida pelo discurso oficial da organização”. Para ele, um interesse pelo ele-
mento cômico do enunciado carnavalizador se situa na interseção entre 
duas formas de entendimento do humor nos contextos organizacionais: 
uma que considera o humor uma ferramenta de controle gerencial (com 
o propósito de comunicar os valores da organização de uma forma sútil e 
divertida) e outra que apresenta uma leitura crítica acerca do humor, na 
medida em que ele é considerado uma estratégia de resistência dos traba-
lhadores, principalmente em relação aos controles implementados pelas 
organizações. Assim, Zilmar trata o humor como uma forma de crítica 
social, resistência ou transgressão, tal como o carnaval bakhtiano. Neste, 
o riso subversivo se opõe aos discursos de autoridade, dessacralizando-o. 
O carnaval opõe duas ordens: uma oficial, rígida e dogmática; e outra da 
praça pública, da liberdade e das profanações. A carnavalização é enten-
dida por Bakhtin como um movimento de desestabilização, subversão e 
ruptura em relação ao mundo oficial. 

Não poderíamos deixar de registrar aqui nosso agradecimento à 
CAPES e à FAPEMIG, além de nossos apoiadores (AIC, Cemig, C&A, 
Arcelor Mittal e Fiat). Somos especialmente gratas ao excelente trabalho 
realizado pela equipe de alunos do Curso de Relações Públicas do 
Departamento de Comunicação Social da UFMG na preparação e exe-
cução do Seminário.



Outras formas de  pensar os processos  
investigativos em comunicação organizacional: 
contribuições de Nicole D’Almeida, Gino Gramaccia, 
Jean-Luc Moriceau e Pablo Múnera Uribe1 
Ângela Marques
Ivone de Lourdes Oliveira

O CICLO DE DEBATES realizado no III Seminário Internacional de 
Comunicação Organizacional (SICO) que contou com a presença dos 
professores pesquisadores convidados Nicole d’Almeida, da Université  
Paris IV – Sorbonne; Gino Gramaccia,  da Université de Bordeaux III; 
Jean-luc Moriceau, da Telecom Business School, e Pablo Múnera  Uribe, 
da Univerdad Pontificia Bolivariana, configurou-se como um momento 
rico de interlocução.

Tivemos uma oportunidade privilegiada de debater novas perspectivas 
de pesquisa e de estudos sobre vertentes teóricas e métodos de investigação 
para o campo da comunicação no contexto das organizações, instigados 
por ampla reflexão sobre as complexas relações entre sujeitos, organizações 
e cenário contemporâneo. No centro das discussões, buscou-se pensar as 
tensões e perspectivas  da pesquisa no nosso campo, uma empreitada que 
acompanha as três edições até então realizadas do SICO.

1. Este texto foi escrito a partir das notas tomadas por Ivone de Lourdes Oliveira 
e por Ângela Marques, mediadoras do “Ciclo de Debates com os convidados 
Internacionais – Vertentes teóricas e metodológicas da Comunicação Organi-
zacional”, realizado no dia 11/11/16.
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O Ciclo Internacional de Debate no III SICO constituiu uma oportu-
nidade rara e gratificante para nós, pesquisadores brasileiros, pois repre-
sentou a continuidade das nossas reflexões desenvolvidas nas edições an-
teriores do Seminário realizadas pelos grupos de pesquisa da PUC Minas 
e da UFMG.  É também gratificante porque encontra ressonância de um 
trabalho investigativo e científico que desenvolvemos e que se vivifica no 
presente, abrindo  oportunidade para outras reflexões sobre a pesquisa 
no nosso campo. Enriquece-nos, ainda, porque nos convida a decifrar 
os processos e estruturas, nexos e tendências tanto da realidade social, 
quanto organizacional. O debate  convida e instiga os pesquisadores a 
ampliar a visão e entender a pesquisa  de uma forma mais abrangente e 
profunda.

Trazemos a seguir pontos centrais da proposta de cada pesquisador 
convidado acerca das questões de pesquisa em comunicação organiza-
cional que têm marcado seu trabalho de investigação, para que o leitor 
possa orientar-se e, a partir das questões por eles abordadas, pensar ou-
tras referências e formas de leitura sobre metodologias e desafios enfren-
tados nesse âmbito. 

A Comunicação Organizacional como campo profissional 
e como campo de conhecimento

A professora Nicole D’Almeida, na sua exposição, apontou duas questões 
importantes para a reflexão proposta no Ciclo de Debates. Primeiro,  a 
postura do pesquisador perante seu objeto, evidenciando a importância 
de compreender aspectos micro a partir de elementos macro, tendo, ao 
mesmo tempo, um olhar para o que está distante  e para o que está perto. 
Segundo, a necessidade de resgatar as ideias de mediação e de articu-
lação que envolvem a comunicação, sem desconsiderar a midiatização, 
mas atentando ao fato de que não é  a única lógica norteadora da so-
ciedade. Além disso, a pesquisadora apresentou três tendências de pes-
quisa em comunicação organizacional: a primeira envolve a ultilização 
da narratologia, ou seja,  a observação mais científica das características 
presentes nas narrativas das organizações (por exemplo, a storytelling); 
a segunda, diz respeito à investigação da comunicação no contexto das 
organizações a partir da visada antropológica; e, por último,  a terceira 
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questão implica em uma visão da comunicação na dimensão do sensível 
e dos seus efeitos nos processos  interacionais.

Segundo D’Almeida, a Comunicação Organizacional como campo 
profissional e como campo de conhecimento cresceu exponencialmente 
entre os anos 2000 e 2015. Não se trata, para ela, apenas de estudar e 
formar agentes para conhecer e administrar a comunicação das organi-
zações, mas explorar as diferentes maneiras de ser em organização. Sob 
esse aspecto, há uma complexificação de uma identidade profissional no 
campo da formações: os profissionais se interrogam mais sobre os lugares 
que ocupam, sua função de mediadores, organizadores, criadores de 
interfaces no quadro hierárquico da empresa, sua participação em um 
corpo social coletivo, sua função de porta-vozes e agentes que devem 
observar, vigiar, denunciar, agir e cooperar.

Privilegia-se hoje, para D’Almeida uma abordagem dos mundos so-
ciais concretos e possíveis de uma organização, enfocando práticas simé-
tricas de diálogo, discussão e deliberação. Todavia, os modelos ou pers-
pectivas de comunicação organizacional modulados pela argumentação 
estão ainda em teste, lutando para definir práticas de partilha de decisão 
contra mecanismos decisórios ocultos e incertos, cercados pelo excesso 
de informação que cria opacidade e confusão. 

É importante aqui considerar os paradigmas escolhidos pelos pesqui-
sadores para estudar a comunicação organizacional e o modo como inci-
dem sobre a constituição da figura sujeitos. A escolha do paradigma está 
diretamente relacionada à compreensão do sujeito no contexto organiza-
cional. Um paradigma, nesse sentido, não é uma escolha neutra, mas dia-
loga com a postura do pesquisador e com o lugar do sujeito observado.

Um primeiro paradigma a ser evidenciado é aquele da “práxis pro-
dutiva”, em que a ação coletiva e o trabalho coletivo não têm identidade 
sem um vínculo com o grupo. Aqui prevalecea figura do sujeito coletivo, 
seja ele individual ou um grupo. Aqui a comunicação no grupo tende a 
ser reduzida a uma perspectiva assimétrica e gerencial, com o objetivo de 
maximizar resultados e potenciais colaborações.

O segundo paradigma é o da “dominação”, em que prevalecem as relações 
verticais, assimétricas, enredando os sujeitos pela via do controle e da 
submissão. Esse paradigma se foratelce com um modelo transmissivo de 
comunicação, visando efeitos de controle e apagamento da crítica.
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O terceiro paradigma associa-se à autopoiesis, ou seja, ao modo como 
a organização empreende agenciamentos para criar a si mesma, para 
recriar-se de modo permanente e sem a interferência decisiva de agentes 
externos. Nesse contexto, o sujeito pode ser descrito como constante 
criador, como negociador ativo, em movimento e hábil para solucionar 
problemas e propor alternativas de encaminhamentos.

Por fim, o quarto paradigma pode ser chamado de “sujeito-organização”, 
em que os próprios indivíduos contém e incorporam a organização, tanto 
como empreendedores de si, quando como gerentes absolutos de seus 
empreendimentos. A dimensão digital do trabalho imaterial favorece esse 
tipo de paradigma, uma vez que promove um entrelaçamento de espaço 
e tempo que cria possibilidades de trabalho não mais dependentes das 
interações face a face, e que podem até prescindir das interações humanas. 
Nesse caso, a organização não tem espacialidade definida: o espaço é 
semiótico, social, tecnológico, define a escala e o perímetro da organização, 
além de sua temporalidade.

Tais paradigmas estão em constante tensão com as abordagens crí-
ticas da comunicação organizacional (Deetz, 1992, 2005), preocupadas 
com elementos invizibilizados por relações de dominação e também com 
a postura ética do pesquisador, que deve sempre ajustar uma busca pela 
compreensão do micro, sem perder de vista o macro a partir da observação 
fina dos dados e/ou do terreno. Assim, é importante pensar o estatuto 
do sujeito pesquisador, que não se restringe a um criador/aplicador de 
conceitos, mas constitui-se como um elaborador de mediações e arti-
culações entre os níveis teórico e prático, trabalhando a diversidade ao 
mesmo tempo que constrói sua subjetivação política, desidentificando-se 
com procedimentos pré-concebidos em busca de novos agenciamentos, 
enunciados e cenas de interlocução recíproca.

Comunicação Organizacional e precariedade

Gino Gramaccia focalizou sua exposição nas mudanças do vínculo social 
nas sociedades modernas, em um contexto global de riscos. Para ele, as 
mudanças  ocorridas nas relações sociais, como a precarização do traba-
lho e a fragilização dos vínculos, levam as organizações à configuração de 
novas estratégias. Neste sentido, evidenciou  a responsabilidade do pes-
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quisador de entender as instâncias de decisão, de reconhecer a existência, 
de  forma mais aberta, da perspectiva dos atores e da integração de outros 
atores para promover um debate mais amplo. Nesse ponto da sua reflexão, 
apontou a cosmopolítica como uma possibilidade de ação porque tra-
balha com visões entrelaçadas, e ressaltou o papel do pesquisador nessa 
perspectiva, devido à  possibilidade de  integração e partilha dos saberes.

Os estudos desenvolvidos por Gramaccia privilegiam atualmente o 
modo como se desenvolve a precarização e flexibilização do trabalho.  
O indivíduo no contexto de trabalho deve ser, segundo ele, ágil, flexível e, 
ao mesmo tempo, précario (sem a segurança da mediação jurídica ou da 
representação sindical). A organização flexível ou ágil (Martinez, 2010), 
que opera em modo projeto, requer um tipo de trabalho cooperativo e 
nômade, em que se ressaltam as trocas reativas, as relações pouco afetivas 
e a construção de uma subjetividade individualista. Segundo Gramaccia, 
a agilidade tende a reduzir a complexidade do sentido, seu discurso, sua 
dimensão implícita, sua retórica e seus símbolos à simplicidade funcional da 
informação (esta possui valor estratégico, é avaliada, indexada e referen-
ciada). As noções de comunidade, vínculo social, identidade e perten-
cimento são fortemente reconfiguradas em um contexto marcado pela 
flexibilidade das relações de trabalho e as situações de precariedade que 
ela acarreta.

A emergência de organizações flexíveis em modo projeto, o de-
senvolvimento de uma gestão transversal sem constrangimentos 
hierárquicos, além de práticas profissionais entre trabalho colabo-
rativo e nomadismo são acompanhados da fragilização do código 
de trabalho e da cena de interpelação na qual se forjam cumpli-
cidades, solidariedades, relações de força e de poder (Gramaccia, 
2015, p.34)

Em meio a formas paradoxais de viver-juntos, os trabalhadores se lo-
calizam entre a autonomia e a solidariedade, entre o teletrabalho (trabalho 
à distância) e formas rasas de cohabitação e co-presença. Momentos de 
conexão digital são instantes fugazes, destinados ao ajustamento de pos-
turas, de formas polidas de interpelação e troca de fragmentos discursi-
vos que evidenciam uma simulação consentida do coletivo em direção 
à construção de um sujeito social que se ilude com a coesão social e a 
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transparência interrelacional. Para Gramaccia, esse modelo de trabalho 
instaura um imaginário que exclui o debate político e o dissenso, uma 
vez que não há contradição ou questionamento a um modelo ideal de 
empatia e colaboração irrestrita (todos mobilizam e integram volunta-
riamente suas competências a serviço dos objetivos de um projeto enco-
mendado por uma dada organização). Segundo ele, a comunicação em 
uma organização que opera privilegiando a agilidade assujeita o ator e 
impõe sobre ele a cooperação que antecipa riscos, evita incertezas, maxi-
miza ganhos e objetiva interações.

Nesse sentido, uma preocupação persiste: em que condições o 
indivíduo ou sujeito autônomo, empreendedor, nômade, teletrabalhador, 
pode restaurar a vida social em um universo de interconexões digitais e 
presenciais? Sabemos que a autonomia não é fruto de um isolamento do 
sujeito na vida social, mas o contrário: sua participação em ações coletivas 
em que há disponibilidade de recursos e oportunidades para a auto-
realização e a auto-afirmação.

Atualmente um importante tema de pesquisa é a configuração da 
temporalidade nas organizações que operam, cada vez mais, por projetos 
singulares e num modo de maximização de tempo e capacidades (Barrand, 
2010). A pesquisa em comunicação organizacional enfrenta como desafio 
central a localização do trabalho em sociedades mundializadas, nas 
quais a temporalidade do projeto de trabalho conjunto em grande escala 
nos leva a pensar em um planejamento utópico que aproxima presente 
e futuro; que faz com que o hoje seja já pensado como realização do 
amanhã; que não confere o tempo necessário para a reflexão sobre os 
atos do aqui e agora, uma vez que importa a dinâmica produtiva que traz 
o amanhã para ser experimentado no presente. Isso acarretaria vínculos 
de subordinação e poder que conciliam competitividade e precariedade 
(Méda; Vendramin, 2013). 

A responsabilidade dos gestores aumenta drasticamente nesse modo 
operatório: na sociedade do risco, uma empresa global multicultural é 
confrontada com a força de acontecimentos e ações que, por força de 
focalisarem o amanhã, esquecem-se da preemência do hoje. Quando 
Ulrick Beck (2001) fala da sociedade do risco, ele salienta um cenário de 
catástrofe financeira, ecológica, social e técnica que nos torna reféns de 
especialistas, de instituições e de gestores que se dizem aptos a resolver 
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os graves problemas que impedem a continuidade do fluxo produtivo. O 
que os atores organizacionais podem fazer diante desse cenário?

Diante dessas considerações, uma metodologia qualitativa em Comu-
nicação Organizacional deve buscar revelar como as organizações con-
ciliam uma performance da vida pública com a performance econômica 
e social, isto é, como a perfomance da responsabilidade coletiva pode se 
associar com a responsabilidade dos atores institucionais e organizacionais? 
Certamente, a responsabilidade dos pesquisadores em Comunicação Or-
ganizacional é muito grande. Enquanto disciplina, a ciência das organi-
zações deve retomar uma reflexão sobre que tipo de vínculos devem ser 
construídos com os colaboradores (partis prennantes) e entre eles.

Seria preciso imaginarmos uma teoria mais aberta à problemática da 
cosmopolítica: se a lógica do risco integra atores diferenciados instigados 
a minimizar e antecipar danos, é primordial pensar em um desenho teó-
rico-metodológico que reflita acerca da gestão cosmopolítica do risco, de 
como os projetos que operam por contrato reúnem pessoas que devem 
tomar decisões e serem responsáveis como integrantes de um debate que 
integra o local e o global, saberes e experiências diferenciados.

A gestão cosmopolítica também envolve a criação de interfaces entre 
atores internos e externos, uma distribuição de papeis entre acionistas, 
sindicatos, trabalhadores, bancos, comunidades (partis prennantes) de 
modo a perceber como negociam, como se afetam reciprocamente. Assim, 
além da interface criada nas negociações em regime de contrato, seria 
preciso pensar em como se dá a integração de linguagens, a criação de 
controvérsias em meio à pluralidade e à diversidade. Esse regime cosmo-
político leva em consideração os poderes da sociedade civil, os fóruns de 
cidadãos e a própria atuação da mídia nos espaços de discussão.

Em uma escala global, a teoria da gestão por contrato não conseguirá 
sobreviver nas sociedades do risco se as partis prennantes não criarem 
uma forma de ação convergente. Para Ulrick Beck, a vida é decidida hoje 
fundamentalmente nas empresas, nos laboratórios científicos e tecnoló-
gicos e nas instituições de pesquisa. Tais espaços antecipam o futuro, de-
legam poderes aos colaboradores e  maximizam os efeitos de suas ações. 
Ao lado da cosmopolítica temos uma biopolítica que zela pela adequação 
dos corpos coletivos a padrões específicos de comportamento, de saúde 
e de relacionamento. 
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É nesse âmbito que entraria em cena uma espécie de “sentinela”, um 
agente local, um habitante de uma cidade que, sendo capaz de antecipar os 
riscos de determinadas ações e investimentos para os grupos e indivíduos 
que integram sua comunidade, poderia sinalizar os perigos, chamar a 
atenção de outros atores e, com isso, assegurar a sua coesão. A sentinela 
local deve agir junto com atores mundiais, nunca isoladamente. Não se trata 
de um ator organizacional, mas que atua junto com atores organizacionais. 
A sentinela é um ator político maior, assegura um modelo de democracia 
que integra a sociedade civil, as instituições representativas e os agentes 
econômicos de modo a assegurar uma cidadania mundial. Assim, a fusão 
de papéis (habitante local, cidadão do mundo, interlocutor, ativista) 
proposta por esse conceito nos remete ao fato de que somos responsáveis 
(incluindo aqui também intelectuais e pesquisadores) pela antecipação de 
riscos e pelo cuidado com nossas sociedades.

Quando a Comunicação Organizacional encoraja a interdisciplina-
ridade na área das Ciências Humanas ela contribui para fazer avançar 
o diálogo entre vários campos do saber, transformando os saberes em 
uma força coletiva. A partilha dos saberes está no centro da capacidade 
de refundar a vida coletiva, o comum da comunidade e das dinâmicas de 
trabalho. Nesse sentido, o papel desempenhado pelos pesquisadores é o 
de inventar o futuro, de atualizar as virtualidades presentes no âmbito do 
trabalho colaborativo, colocando em contato o poder público, o poder 
político, a mídia e os cidadãos de modo a pensar além do que nos é ha-
bitualmente dado. O desafio é, portanto, aprender a pensar juntos, mas 
não a mesma coisa. 

O laborioso desafio do pensamento complexo, divergente, que 
contribui para a politização dos enunciados, das ações e das interações é 
minado pela pós-política. Esta elimina as disputas, reduz a democracia 
à troca de interesses particulares, à promoção do consenso, afirmando 
uma percepção unidimensional do mundo. No mundo corporativo, 
afirma Gramaccia, a manifestação da pós-política pode ser observada em 
relações dialógicas entre gestores e colaboradores que não são mediadas 
por sindicatos ou mesmo por leis. São barganhas confidenciais que burlam 
regras e se desenvolvem à margem de estatutos e de constrangimentos 
institucionais. A pós-política tende a apagar as disputas e as reduz à 
combinação, à troca de interesses, fazendo valer o consenso que fortalece 
a percepção unidirecional do mundo. 
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O autor nomeia esse processo de “pragmatismo apolítico”, ou seja, a 
promoção, implicitamente política, de um consenso social sobre a flexi-
bilidade-precariedade como condições de empregabilidade. Essa forma 
ideológica de redução do dissenso elimina a possibilidade de simetria 
e paridade, uma vez que os atores dialogam sem atender a uma ética 
da discussão, a parâmetros regulatórios, nos levando a perguntar: quem 
administra as novas regras do trabalho? E que sujeito se configura nesse 
modelo de cooperação apolítica? De acordo com Grammaccia (2015), 
assistimos à emergência de um sujeito individual socialmente dócil e psi-
cologicamente flexível, adaptado e resiliente no seio de uma economia 
precária e fluida, que não direciona questionamentos ao retraimento dos 
direitos sociais, nem à racionalidade do interesse individual. 

Coloca-se diante de nós uma agenda de pesquisa voltada para o estudo 
do estatuto dos interlocutores, a emergência de identidades narrativas 
articuladas pela inteligência do social (Bonnet et al. 2011), e as possibili-
dades de auto-realização e autonomia no contexto do trabalho.

Por uma abordagem afetiva da comunicação organizacional

A abordagem afetiva da comunicação organizacional é desenvolvida por 
Jean-Luc Moriceau (2016) de modo a tematizar o processo de produção 
de sentido nas organizações e a aproximar a experiência comunicacional 
da experiência estética (momento singular, transformador de nossa 
subjetividade em contato com as forças do sensível). Tal aproximação 
é feita por meio da valorização do caráter experiencial da comunicação 
organizacional, aproximando o gesto praxeológico do fenomenológico. 
Em seu texto mais recente, ele comenta que a “virada afetiva” (Letiche et 
Lightfoot, 2014) designa sobretudo novas possibilidades epistemológicas 
e novas práticas metodológicas: um modo de pesquisa no qual o 
pesquisador se deixa guiar pelos afetos, se permite mover pela situação, 
como ponto de partida da reflexividade. Não se trata de extrair uma 
representação mais rica, mas de aceitar mergulhar no concreto, no vivido, 
na porção parcial, local, específica, relacional e estética da experiência.

A experiência estética, segundo ele, nos lança no desconhecido, no 
inesperado, em um turbilhão de sensações, insights e reações que nos levam 
a repensar nossos quadros de conhecimento. Ela é uma experiência que 
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vem de fora, mas que se endereça a cada um de nós, nos convidando a 
um encontro: seu caráter é relacional.

Contudo, tratar a experiência e o sensível nas pesquisas que desen-
volvemos não é tarefa fácil: podemos perdê-los de vista (ou vê-los trans-
formandos em outra coisa) ao desejarmos nos assenhorar de suas carac-
terísticas ou mesmo contemplá-las à distância, como objeto oriundo de 
dispositivos e meios performáticos.

A pergunta que ele nos dirige é a seguinte: como construir uma forma de 
abordagem que possa captar e descrever a experiência em suas dimensões 
estéticas, e que também possa pensá-la e comunicá-la? Se considerarmos 
que a experiência estética nos afeta e nos move, não podemos examiná-
la à distância: temos que vivê-la, nos deixar tocar e afetar por ela. Nesse 
sentido, uma abordagem afetiva tem que considerar o corpo, as impressões, 
sensações, efeitos de prazer e de incômodo, estranhamento e familiaridade, 
os espaços e relações de poder que envolvem sua emergência, as capacidades 
de expressão que ela nos fornece e os movimentos aos quais ela dá origem 
(Favret-Saada, 1990; Sedgwick, 2003).

A abordagem de Moriceau dialoga fortemente com os estudos de Strati 
(1992, 2007, 2010) acerca da dimensão estética do trabalho e da vida 
organizacional. Para ele, a estética na vida organizacional está associada 
a questões subjetivas como obsessão, sentimentos de prazer, desejo de 
destruição, agrado, repugnância, etc. De acordo com Strati, a experiência 
vivida pelas pessoas no seu agir envolve uma forma de conhecimento hu-
mano fornecida pelos sentidos e pela capacidade que temos de elaborar 
um juízo estético ligado, neste caso, à corporeidade no ambiente organi-
zacional, às culturas organizacionais e às linguagens que dão forma a pro-
cessos contínuos de construção, desconstrução e reconstrução simbólica 
que sustentam tais culturas. Interessa a Strati investigar como indivíduos 
e grupos agem nas organizações sustentando seus sentimentos, desejos, 
gostos, talentos e paixões. Nesse sentido, são temas centrais à abordagem 
estético-afetiva: a estética do ambiente de trabalho; o estilo de liderança; 
as formas de relacionalidade com os outros; a empatia e a visibilidade do 
local de trabalho; os artefatos produzidos pelas organizações; os elemen-
tos simbólicos da imagem da organziação.

Strati (2010) olha para as interações organizacionais e procura per-
ceber como os gostos dos trabalhadores são moldados, como eles são 



27outrAs formAs de  pensAr os processos investigAtivos 

educados para enxergarem um jeito de trabalhar como elegante e exemplar, 
e outro como desprovido de prazer e fruição, configurando-se como re-
voltante. Na materialidade da rotina de trabalho, julgamentos estéticos 
são negociados na organização com base em diferentes sensibilidades 
dos grupos e indivíduos, conferindo sentido e valor às práticas nas or-
ganizações. De acordo com essa perspectiva, a corporeidade do conhe-
cimento sensível, as relações entre os artefatos em uso e os sentimentos 
estéticos que afetam o pesquisador constituem uma ética dos afetos: as 
pessoas sentem e julgam, sentem e agem, dando origem a encontros úni-
cos e ricos entre o conhecimento pessoal (aptidões, talentos, criativida-
de, sabedoria) e o conhecimento coletivo. Para Strati (2010, p.883), o 
entendimento estético do trabalho e da vida organizacional enfatiza a 
materialidade do trabalho cotidiano nas organizações constituído por:

a) ativação/desativação das faculdades perceptivas e sensórias e do 
julgamento estético-sensível no lugar de trabalho; b) a influência 
pré-cognitiva da dimensão sensória, emocional e estética dos arte-
fatos organizacionais (valor simbólico dos artefatos); c) a natureza 
performativa do gerenciamento, gestão cognitiva da interação entre 
a corporeidade das pessoas e a materialidade dos artefatos; d) in-
fluência da arte, conhecimento pessoal e criatividade no trabalho e 
nas práticas organizacionais; e) análise crítica do trabalho nos es-
paços organizacionais e a característica emancipatória da estética.

A perspectiva de Strati aposta, portanto, nas diferentes formas de 
conferir sentido ao fluxo de experiências na rotina organizacional e na 
constante negociação de culturas que nela se processa. Apesar de sua 
reflexão apresentar um eixo distinto daquela construída por Moriceau, 
ambos investem na capacidade do pesquisador em mergulhar na ação da 
organização e nas interações, construindo textos e performances que en-
volvam a empatia e a possibilidade de recriação dos receptores: pesqui-
sador, pesquisados e receptores criam juntos o texto sensível que busca 
apreender as rotinas da organização e os embates nelas presentes.

Segundo Moriceau (2016), na pesquisa acadêmica com sujeitos, é 
preciso pensar em outras formas de deixar o outro falar e de ser afetado 
por ele que não podem ser contidas nos modos tradicionais da repre-
sentação do conhecimento e dos resultados de pesquisa. Podemos, por 
exemplo, alternar entre a descrição dos afetos desencadeados pelo trabalho  
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de campo e momentos de reflexividade, sem procurar representar a cul-
tura estudada ou os sujeitos estudados por meio de seus enunciados. 
Para Moriceau (2014), a representação distancia da experiência, para-
lisa as dinâmicas, fixa os lugares, as posições, impõe uma perspectiva 
ou narrativa e atribui papel central ao autor/pesquisador. Nesse caso, há 
uma reflexão ética por trás da pesquisa que questiona o falar por ou em 
nome de, tentando construir uma possibilidade de o pesquisador falar 
com os seus pesquisados. Assim, pode-se construir o sentido de forma 
partilhada, não hierarquizada. Desloca-se o pesquisado do seu lugar de 
“objeto” de análise e constitui para ele um lugar de interlocutor, parceiro 
simétrico na construção da pesquisa.

Nesse deslocamento, o pesquisador e a pesquisa se deixam afetar, 
transportar e transformar pelo que estudam. Se deixar afetar é deixar 
entrar em nós aquilo que estudamos e afetá-lo em troca. É provável que 
não sejamos mais os mesmos depois da pesquisa, pois não podemos nos 
isolar para examinar à distância os dados coletados. Ter uma experiência 
como essa não significa indolência do pesquisador, mas um contato au-
têntico, marcado pelo encontro transformador com a alteridade.

Uma pesquisa que privilegia os afetos permite vários níveis de leitura 
e aponta a complexidade e riqueza da empiria. É preciso conferir aos 
atores pesquisados a maior parte da responsabilidade de confeccionar 
sua representação. O pesquisador deve aproximar-se de uma expressão 
mais bruta de suas falas e relatos, considerando a justeza de sua própria 
maneira de se expressarem e contarem a si mesmos, sem esconder os 
paradoxos ou contradições nas falas. É importante não ficar buscando 
uma representação mais “adequada”, ou uma descrição objetiva dos 
dados qualitativos, mas sim visar uma abertura a várias possibilidades de 
produzir sentido acerca das falas dos pesquisados, compartilhando com 
os leitores o trabalho de compreensão e de fabricação de seus próprios 
textos. O trabalho de escrita precisa abrigar o gesto de compartilhar a 
produção de sentido com os “pesquisados” e também com os leitores 
da pesquisa (o sentido da pesquisa está no encontro entre pesquisador  
e público).

Ao se deixar guiar pelos afetos, o pesquisador encontra a experiência 
do outro, o que pode produzir uma interrogação ética. Os sujeitos pes-
quisados não devem ser vistos apenas como fontes a serem observadas e 
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interrogadas, diante de um pesquisador que seleciona, explica e teoriza.   
O pesquisador, visto aqui como mediador (articulador de diversidades e 
de diferentes experiências e práticas), deve se deixar afetar pode nos levar 
a repensar e reconstruir nossa posição, nossas convicções e nossa ideia de 
justiça. Esse encontro também nos convida a nos engajarmos com o con-
texto e os sujeitos da pesquisa, contribuindo para modificar (ao menos um 
pouco) sua percepção de si mesmos e sua relação com o mundo.

Moriceau nos apresentou, em suma, uma perspectiva investigativa 
pautada pela noção de partilha estética do sensível (Rancière, 2000) e  
nos  instiga a considerar os afetos, situando-os ao lado da razão, do cál-
culo e da estratégia, para pensar a comunicação das e nas organizações. 
Ele propõe deixar de lado o entendimento  da comunicação organizacio-
nal como a capacidade de transmitir mensagem e intenções, para pensá-la 
na dimensão sensível, a partir dos afetos, já que eles nos colocam em 
comunicação. Uma abordagem afetiva da comunicação organizacional, 
nos diz Moriceau (2016), é uma crítica que nos leva ao coração da ambi-
guidade e da complexidade das situações que pesquisamos, nos exigindo 
uma postura ética e uma tomada de posição reflexiva e corajosa. Uma 
ética pessoal e coletiva que afeta nossas certezas ligadas à produção de 
saber e abala as certezas prefiguradas, nos levando a querer continuar a 
pensar sobre a pesquisa e seus sujeitos.

Como ele sublinha, a comunicação organizacional como experiência 
estética não existe no vazio. Ela se refere a outras produçõesestéticas, a 
uma cultura, uma tradição, uma história, um gênero, etc. Ela é influen-
ciada direta ou indiretamente pelas análises acadêmicas. Nossa experi-
ência da experiência é, em parte, resultado de uma construção social, 
influenciada por discursos e teorias, por outras experiências, por aquilo 
que outras pessoas nos contaram. Além disso, se deixar afetar é permitir 
acolher em nós aquilo que estudamos e afetá-lo em troca. 

Outra questão importante abordada pelo pesquisador envolve um 
contraponto entre a escrita performática e a escrita do sensível. Apontou 
também uma tendência das pesquisas sobre gestão serem marcadas pelo 
performatismo, pela valorização da atuação e do desempenho, instigan-
do-nos a recuperar a escrita do qualitativo no sensível. Como compreen-
de a comunicação organizacional como uma experiência estética de pro-
dução de afetos, Moriceau chama a atenção para uma forma de escrever 
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que considere os direitos de expressão e a legitimidade da palavra, uma 
vez que “a audiência pode ser poeta do texto” (Moriceau, 2016). Os afetos 
configuram, assim, um fascinante e exigente programa ético de trabalho: 
escapar à representação e retardar o seu aparecimento exige relançar a 
reflexão a partir de um saber contaminado, de uma reflexividade política 
e ética que nos coloca diante do rosto do outro, da irredutível e radical 
diferença da alteridade. Mas como guardar os afetos no árduo trabalho 
da escrita acadêmica? Como aproximar e convidar o leitor a experienciar 
e criar sentido a partir de uma escrita que hoje se quer performativas, 
mas ainda sucumbe aos ditames da representação?

A Comunicação Organizacional e a psicopolítica

Pablo Múnera Uribe desenvolveu sua fala tendo como referência uma 
análise da lógica neoliberal, referindo-se à transparência como um ou-
tro dispositivo do  neoliberalismo. Salientou três questões fundantes 
para aquele que se propõe a investigar  comunicação organizacional.  
A primeira, afirmou ele, envolve a necessidade de descentralizar o orga-
nizacional da organização, ir além, para o âmbito da organização social.  
A segunda questão enfatiza o problema da crítica frente à crítica, cha-
mando a atenção dos pesquisadores para uma compreensão de que o 
sujeito contemporâneo não é livre, porque está imerso no neoliberalismo 
que, ao invés de tornar os homens dominados, os faz dependentes, con-
diciona-os a certos posicionamentos e ações. Uribe alertou, ainda nesta 
questão, para a importância de o pesquisador não cair na “ingenuidade 
humanista”, que afirma uma centralidade no sujeito sem visão crítica 
mais apurada. Por fim, defendeu o rigor da pesquisa e a valorização de  
“posturas respeitáveis” - o que significa ser rigoroso na análise. Para ele 
não se deve ser condescendente neste aspecto.

Segundo Uribe, a tensão entre teorias e práticas nos estudos de Comu-
nicação Organizacional se referem sobretudo às interfaces entre comu-
nicação, organizações e administração. Para investigarmos os problemas 
derivados dessas relações, seria preciso redefinir a comunicação a partir 
da administração e vice-versa, revisando o fenômeno organizacional e 
a questão das mediações. Ainda hoje percebemos como a comunica-
ção organizacional busca abrigo à sombra da administração e da gestão,  
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recebendo destas uma série de receitas prescritivas que maximizam as 
performances e lucros, mas não respondem à complexidade teórico-prá-
tica das comunicações em contexto organizacional.

O contexto no qual essas tensões emergem é marcado, de acordo com 
Uribe, por uma ampla ploriferação de meios e a concomitante produção 
de mal-estar causado pelos excessos de individualidade, de liberdade, de 
consumo e de informação. Assim, temos mais meios que mediações e um 
investimento na auto-representação (os sujeitos são a própria empresa 
e transformam o significante da marca em algo mais importante que o 
significado) e em uma forma política cada vez menos relacional e mais 
antagonista.

Diante desse quadro, temos que nos indagar acerca de como passa-
mos da organização ao organizacional, ou seja, quais sentidos do termo 
“organização” estão em jogo? Enquanto objeto de estudo da administra-
ção, a organização aparece como entidade ou como substantivo concreto.  
A gestão se preocupa com formas de ordenar e coordenar um conjunto 
de pessoas, regulando-as por meio de um conjunto de normas em função 
de fins produtivos. Gerir é produzir organização, ordenar, em oposição à 
instalação do caos. Nesse sentido, uma organização é, ao mesmo tempo, 
uma entidade e uma ação ordenadora, voltada para o governo e a partilha.

Se organizar é transacionar entre ordem e desordem, temos que refle-
tir acerca das possibilidades de transformação aportadas pela criação de 
passagens e articulações entre a institucionalização e a desinstituciona-
lização das práticas organziantes. Se considerarmos que a comunicação 
pode  produzir fissuras nas instituições e seus modos de funcionamen-
to, é importante entender como ela faz isso. Organizações operam por 
meio de um conjunto de regras compartilhadas, socialmente (instituídas), 
mais ou menos estáveis, que organizam os processos sociais (atividades, 
comportamentos, valores, circulação das idéias, encaminhamentos prá-
ticos, etc.) segundo determinadas “lógicas locais” constituídas no pro-
cesso mesmo de institucionalização, e que viabilizam interações sociais 
em seu âmbito. Uma organização opera no registro da ordem e almeja 
essa ordem. 

Por sua vez, a dinâmica da criação institucional, as invenções sociais 
sempre renovadas e o encontro tensionador de diferentes sujeitos levam 
a constantes deslocamentos do “já dado”: levam à desordem. Isso significa 
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que os processos formadores e as ações práticas  continuam a atuar sobre 
o sistema de regras, modificando-o. Assim, não se pode pretender que 
processos comunicacionais voltados para a gestão limitem as complexi-
dades derivadas da constante construção de uma organização na interse-
ção entre a cooperação e a competição. As articulações entre ordem e de-
sordem valorizam a capacidade de buscar “um comum apesar de”: apesar 
do sofrimento, da falta de reconhecimento, da presença da diferença, da 
necessidade da interação. Articular não significa buscar concordância, 
mas estabelecer interfaces entre uma multiplicidade de públicos, atores, 
coletivos, técnicas, ideologias. No contexto organizante, a articulação 
de racionalidades, de modos de ser e viver demandam a construção de 
um paradigma ético, estético e político que implica o entrelaçamento de 
temporalidades, espacialidades e linguagens.

Como a comunicação organizacional pode produzir passagens – e 
não suturas ou acoplamentos – entre a institucionalização e a desinstitu-
cionalização de práticas, normas e sujeitos? O poder transformador da 
experiência é fundamental, uma vez, que ela permite acesso às possibili-
dades de ser e fazer que antes não passavam de uma nuvem de virtualida-
des. É certo que nem toda experiência é transformadora, mas aquela que 
combina a desaceleração temporal com a produção de novos enunciados 
apresenta grandes chances de nos aproximar da justiça e do aprimora-
mento democrático de nossas relações.

Uribe destaca que a cultura contemporânea é marcada por uma cons-
tante passagem entre biopolítica e “psicopolítica”: um excesso de posi-
tividade sem contexto que marca o trabalho de uma forma sedutora de 
poder e não mais exclusivamente repressora. Amparado pelas ideias de 
Foucault, ele afirma que uma “psicopolítica neoliberal” garante o fun-
cionamento de uma sociedade disciplinar que já opera nas mentes dos 
sujeitos, sem necessidade de um grande aparato para imposição da força 
física. Assim, o pós-industrialismo se vê marcado por um tipo de domi-
nação e controle psicológico sobre a “alma” dos sujeitos, que geram bens 
intangíveis e incorpóreos. O capitalismo imaterial prescreve a necessida-
de de uma gerência da própria vida, fazendo com que cada um busque 
ser empresário de si mesmo. A psicopolítica neoliberal quer agradar ao 
invés de submeter: sem ela, a vida se atrofia. Ela investe na emoção, no 
jogo e na comunicação como recursos para aumentar a produtividade. 
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Contudo, a emoção aqui retém os sujeitos em um nível pré-reflexivo: 
temos uma emocionalização das práticas e processos de trabalho.

Um outro dispositivo neoliberal, segundo Uribe, é a transparência: 
quanto mais informações circulam e se tornam acessíveis, maior a possi-
bilidade de acesso e controle de dados. Um futuro previsível e controlável 
é um anseio neoliberal, pois fortalece a imagem de um Estado vigilante.

Desse movimento resulta um sujeito que se move não mais no regis-
tro da luta de classes, mas no domínio de uma luta interna, passando 
da competitividade à vergonha e à auto-agressão num piscar de olhos. 
Os atores, no contexto de trabalho das organizações, passam do revolu-
cionário ao depressivo, indicando que uma nova forma de subjetivação 
está em marcha. Como apontou Gramaccia, operamos no paradigma da 
precariedade e da flexisecuridade, em que identidades estão fragilizadas 
pela incapacidade de realização de si. Em tal paradigma, o sujeito está 
sempre disponível, é politicamente dócil, fragmentado e dominado pela 
ideologia do pragmatismo apolítico (a relação entre empregado e empre-
gador não é mediada por sindicatos e, portanto, regras trabalhísticas são 
burladas). Seria muito importante localizar o estatuto dos interlocutores 
no centro da agenda de pesquisa em Comunicação Organizacional, de 
modo a mapear a emergência de identidades, memórias e narrativas; a 
relação entre precariedade e sofrimento moral.

Sob esse aspecto, Uribe aponta uma forma de biopolítica atuando 
no ambiente de trabalho nas organizações: a psicopolítica é, de acordo 
com ele, uma técnica de poder que explora a liberdade, a criatividade e o 
desejo fazendo com que os sujeitos se tornem escravos de si mesmos e de 
um tipo de ditadura da positividade. Não há espaço para a negatividade, 
uma vez que não se deve reprimir os colaboradores de uma organização, 
mas sim estimulá-los.

Lembramos que a teoria da biopolítica aparece em 1976, utilizada por 
Michel Foucault no primeiro volume da História da Sexualidade. Inicial-
mente, Foucault (1984) nos explica a transição do poder soberano (que faz 
morrer e deixa viver) para o biopoder (que faz viver e deixa morrer): trata-se 
de dois regimes, duas concepções de  morte, da vida e do corpo. Nas socie-
dades governadas pelo poder soberano, vigorava “o direito de apreensão 
das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida: culminava com o 
privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la” (Foucault, 1980, p.128).
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Na passagem do poder soberano ao biopoder, o poder deixa de se 
basear majoritariamente sobre o controle e a apropriação para funcionar 
por meio da incitação, do reforço, da vigilância, afim de obter a otimização 
das forças que a ele estão submetidas. Nesse novo regime, o poder é des-
tinado a produzir forças que devem estimular a vida, a criatividade e a 
produtividade que não permanecem livres de um controle rígido e de 
limites. O biopoder deve gerenciar a vida sem exigir a morte e, quando 
exige a morte, é em nome da defesa da vida (justificativa apresentada 
com frequência em caso de guerras ou invasões perpetradas pelos EUA). 
Sob esse aspecto, o poder político assume a tarefa de gerir a vida, de 
investir sobre ela (administração dos corpos e gestão calculista da vida).

Uribe menciona o modo como Foucault divide (tomando desde o sé-
culo XVII) a organização do poder sobre a vida em dois pólos: discipli-
namento do corpo (adestramento, ampliação de aptidões e docilização) 
e regulações da população (biopolítica). A biopolítica se forma por volta 
da metade do século XVIII e centra-se no governo biológico dos corpos 
coletivos: o controle sobre a proliferação, os nascimentos, a mortalidade, 
o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade. A combinação das 
práticas disciplinares com as biopolíticas tem como objetivo a inserção 
controlada dos sujeitos na máquina capitalista de produção, aumentan-
do as chances de uma adaptação às necessidades do mercado e também 
de um enquadramento dos corpos e das subjetividades. Foucault trata a 
vida da perspectiva da conduta, o biopoder em termos das disciplinas 
exercidas sobre os indivíduos e a biopolítica em termos de tecnologias 
que normalizam as populações.

Uribe salienta aqui a diferença entre sociedade disciplinar (instituições 
prescrevem comportamentos) e sociedade do controle (mecanismos de 
controle são mais democráticos, imanentes ao campo social, difundidos 
no cérebro e corpo dos cidadãos). O poder investe a vida atravessando-a 
de uma ponta à outra. O corpo individual é submetido à vigilância e, 
em seguida, a população é controlada, acomodada, governada segundo 
procedimentos, técnicas e métodos que permitem o exercício cotidiano 
das formas de controle, regulações e ordens coercitivas. A disciplina 
preparou os corpos individuais para a gestão da biopolítica cujo objetico 
é organizar a vida coletiva, protegê-la e assegurar sua defesa, de modo a 
corrigir seus defeitos e enquadrá-los em um formato pré-estabelecido e 
tido como normal (Hardt ; Negri, 2000).
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O que a política faz com a vida e com as vidas não é só uma questão 
de discursos e tecnologias, estratégias e práticas. É também uma ques-
tão do modo concreto como indivíduos e grupos são tratados, sob quais 
princípios e em nome de que moral, implicando desigualdades e falta de 
reconhecimento. A vida não é uma questão de política vista de fora, atra-
vés das lentes do Estado, das instituições, das estatísticas de mortalidade, 
mas deve ser apreendida de dentro, na carne da experiência cotidiana 
dos sujeitos.

Diante desses aspecros, Uribe destacou que as empresas privadas de-
sempenham hoje um papel fundamental na construção biopolítica dos 
corpos e dos modos de ser, desbancando a antiga primazia dos Estados 
e suas instituições de sequestro para tudo impreganar com seu conta-
giante “espírito empresarial”. Hoje cabe às empresas organizar e articular 
territórios, populações, corpos e subjetividades, desdobrando suas ações 
por toda a superfície do planeta. Com toda a sua diversidade e astúcia 
adaptativa, elas interpelam corpos e subjetividades com a linguagem fle-
xível – porém sedutora e efetiva – do mercado, contribuindo para a sua 
construção em vários sentidos.

Foucault, em seus escritos do final dos anos 1970 e início dos anos 
1980, interroga o biopoder em busca daquilo que na vida resiste a ele 
pela criação de formas de subjetivação que escapam aos biopoderes. 
A relação ética consigo mesmo e com os outros é, segundo ele, a fonte 
de emancipação e de criação transformativa, implicadas em todas as 
relações de poder.

É nesse ponto que o trabalho de Hardt e Negri (2000) merece nossa 
atenção, pois eles se servem de Foucault para conferir novo sentido ao 
conceito de biopolítica: contra a reprodução e governo dos modos de 
vida e das consciências pré-aprovadas, eles detectam a biopotência das 
relações de cooperação e hospitalidade, os agenciamentos criativos e os 
vínculos políticos e estéticos.

As práticas de resistência trazem, de acordo com Uribe, um elemento de 
negatividade para produzir fissuras na ordem consensual delineada pela 
positividade descontextualizada da ideologia neoliberal. As resistências 
são várias, ocorrem em diferentes escalas, mas todas produzem um 
ponto de inflexão e questionamento diante das formas gerenciais que 
vampirizam a mente e a alma. A perspectiva crítica da comunicação 
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organizacional pode nos auxiliar a encontrar novas possibilidades de 
experimentação do trabalho coletivo, de modo a criar outros imaginários 
e outros mundos possíveis nas organizações, alterando suas práticas, suas 
temporalidades e suas linguagens.
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FunDAMEnTOS E DESAFIOS DA  
COMunICAçãO OrgAnIzACIOnAL





Comunicação organizacional:  
aportes teóricos e metodológicos
Margarida M. Krohling Kunsch

OS ESTUDOS SOBRE COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL atingem 
na atualidade um estágio bastante avançado numa perspectiva interna-
cional. A vasta literatura  já disponível expressa as mais diversas  verten-
tes temáticas   que vêm sendo exploradas pelos estudiosos. Entretanto, 
um longo caminho foi percorrido, passando por grandes evoluções para 
que este campo chegasse neste patamar muito mais centrado no âmbito 
das ciências da comunicação do que nas suas origens.              

Os estudos de comunicação organizacional

A comunicação organizacional tem suas raízes em vários campos, como os 
dos estudos organizacionais, da administração e das teorias das organiza-
ções; da sociologia e psicologia social e organizacional; da antropologia; da 
linguística e da retórica; e da teoria da comunicação. Portanto, os estudos 
de comunicação organizacional envolvem várias ciências, numa perspec-
tiva interdisciplinar. Os estudiosos dessas áreas foram os primeiros a de-
senvolver trabalhos que prenunciavam preocupações com a comunicação 
nas organizações, podendo-se vê-los como os grandes iniciadores de um 
campo que hoje já pode ser considerado uma disciplina acadêmica. 
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O pensamento clássico de Chester Barnard (1938), na obra A função 
dos executivos, em tempos nos quais a comunicação nas organizações nem 
sequer era objeto de estudos, já chamava  a atenção para a importância 
da comunicação no processo de cooperação humana nas organizações.  
A tese de Barnard (apud LITTLEJOHN, 1982, p.  301) é que

as organizações só podem existir através da cooperação humana, 
[sendo a cooperação] o veículo através do qual as capacidades 
individuais podem combinar-se para realizar tarefas superorde-
nadas. (...) Em primeiro lugar, as pessoas são vistas como seres 
ativos, dotados de motivos e propósitos. Contudo, as pessoas es-
tão severamente limitadas em sua capacidade de realização. Exis-
tem limitações biológicas, situacionais e sociais para o que uma 
pessoa pode fazer sozinha. Somente através da interação pode 
ocorrer a necessária cooperação. A cooperação só persistirá se 
for efetiva e suficiente. Os participantes num sistema cooperativo 
devem estar satisfeitos com os resultados para que a cooperação 
prossiga.

As referências desse autor nos mostram como a comunicação nas or-
ganizações necessita de conexões com outras ciências. Considerando, so-
bretudo, a abrangência e complexidade da comunicação nas organizações, 
suas práticas são movidas por uma junção interdisciplinar de diversas 
áreas do conhecimento e por uma convergência midiática muito 
presente na contemporaneidade. As organizações, como seres vivos e 
entidades dinâmicas, integram o grande sistema global  e estão sujeitas 
aos acontecimentos e a interferências   das variáveis ou forças   sociais, 
políticas, econômicas, tecnológicas, ecológicas etc. E a comunicação, em 
todo esse contexto, desempenha um papel preponderante e estratégico.

Até os anos 1980, os estudos de comunicação organizacional se carac-
terizavam por uma forte vertente funcionalista e uma perspectiva linear-
-instrumental. No início dos anos 1980, o quadro começou a mudar e os 
estudos  interpretativos e críticos passaram a  ganhar  força,  tendo estes 
passado por grandes   evoluções nas últimas décadas. Outras vertentes 
teóricas vêm sendo incorporadas: dialógica, interativa, pós-moderna, 
desconstrucionista, reformista, da diversidade de gênero, da complexi-
dade etc. Com as mudanças dos paradigmas,  antes tão estanques, tanto 
dos estudos como das práticas, e com todas essas novas perspectivas e 
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tendências, o significado da comunicação organizacional tem adquirido 
grande abrangência, novas percepções e implicações.

É bom lembrar que os estudos sobre as teorias da comunicação  e suas 
correntes   ao longo do tempo, com as devidas adaptações, se aplicam, 
também,  nos estudos e nas práticas  da comunicação nas organizações. 
Na verdade, a comunicação que acontece  no contexto  organizacional não 
“inventa a roda”. Ela se  apropria da comunicação que ocorre na sociedade 
numa perspectiva dinâmica das conjunturas históricas. E, na atualidade, 
os estudos da comunicação organizacional estão muito mais centrados 
nas teorias da comunicação do que no passado, quando as bases eram as 
teorias das organizações, da psicologia e sociologia organizacional.

Abrangência conceitual e aplicada da comunicação  
organizacional 
Ao longo da minha carreira acadêmica, tenho me preocupado em situar 
a comunicação organizacional sob uma perspectiva abrangente e com-
plexa e na sua  interface com as relações públicas, estabelecendo as dife-
renças entre os campos, na tentativa de encontrar bases científicas para 
tanto. Para fins deste artigo, me limitarei às minhas percepções  teóricas 
apenas da comunicação organizacional.

Primeiro, é preciso substituir aquela visão linear e instrumental da 
comunicação  por uma muito visão mais complexa e abrangente. A co-
municação organizacional  deve ser entendida de forma ampla e holísti-
ca. Pode-se dizer que ela é uma disciplina que estuda como se processa o 
fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo seu contexto 
político, econômico e social no âmbito do sistema social global, como 
fenômeno inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos de 
pessoas que a integram. A comunicação organizacional envolve todos os 
processos comunicativos e todos os seus elementos constitutivos. Nesse con-
texto, faz-se necessário ver a comunicação inserida nos processos sim-
bólicos e com foco nos significados dos agentes envolvidos, dos relacio-
namentos interpessoais e grupais, valorizando as práticas comunicativas 
cotidianas e as interações nas suas mais diversas formas  de manifestação 
e construção social.

Face à abrangência e complexidade da comunicação nas organizações, 
os estudiosos buscam formas  para   tentar compreender suas vertentes 
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teóricas e as práticas do cotidiano. Linda Putnam (2009), por exemplo, 
propõe sete metáforas para estudar e compreender   a abrangência da 
comunicação nas organizações: conduíte, processamento de informação, 
vínculo, discurso, símbolo, performance e voz. 

Na tentativa de contribuir nessa direção  nos últimos anos, por meio 
de estudos  teóricos e aplicados (KUNSCH, 2016, 2014, 2012, 2010), pro-
curei ver a comunicação organizacional sob quatro dimensões: humana, 
instrumental, cultural e  estratégica. Com isto, tenho buscado novos olha-
res para compreender como essa comunicação está configurada  hoje e 
quais são suas dinâmicas nas práticas organizacionais.

As organizações, como “organismos vivos”, são formadas por pessoas 
que se comunicam entre si e que, por meio de processos interativos, viabi-
lizam o sistema funcional para sobrevivência e consecução dos objetivos 
organizacionais em um contexto de diversidades, conflitos  e  transações 
complexas. Portanto, sem comunicação as organizações não existiriam. 
Ao se analisar a dimensão da comunicação organizacional, naturalmente 
há que se considerar a  comunicação humana e a necessidade de valori-
zar as pessoas no ambiente de trabalho. As organizações, como fontes 
emissoras de informações e ao se comunicarem com  seu universo de pú-
blicos, não devem ter a ilusão de que todas as suas mensagens discursivas 
são recebidas positivamente ou que são automaticamente respondidas e 
aceitas da forma como foram intencionadas. Vale lembrar que a comuni-
cação ocorre primeiro no nível intrapessoal e subjetivo. Cada indivíduo 
possui seu universo cognitivo e irá receber as mensagens, interpretá-las 
e dar-lhes significado a seu modo e dentro de um determinado contexto. 
Quando se introduz a comunicação na esfera das organizações, o fator 
humano, subjetivo, afetivo, relacional e contextual constitui um pilar 
fundamental para qualquer ação comunicativa produtiva e duradoura. 

A importância da dimensão humana da comunicação no âmbito orga-
nizacional, para melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, em 
um ambiente cada vez mais complexo, competitivo e com cenários con-
flitantes e paradoxais diante das incertezas que caracterizam a  sociedade 
globalizada na era digital,  é uma necessidade premente. A humanização 
das organizações nunca foi tão necessária como no mundo globalizado 
e desigual de hoje.

A dimensão instrumental é a mais presente e predominante  nas orga-
nizações em geral. Caracteriza-se como instrumental,  funcional e técni-
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ca. É aquela que é considerada  mais como transmissão de informações 
e como meio para viabilizar os processos e permitir o pleno funciona-
mento de uma organização. Os canais utilizados são de uma só via e a 
comunicação, portanto,  é assimétrica. Trata-se da visão linear da comu-
nicação, que ignora contextos e outros aspectos mais subjetivos. Eviden-
temente, ela é necessária e sempre existirá.

A dimensão cultural contempla basicamente  os níveis micro e macro. 
O nível micro está relacionado com a cultura organizacional vigente, bem 
como com seus valores e princípios filosóficos. As organizações são forma-
das por pessoas com diferentes culturas. Esses indivíduos,  ao se integra-
rem  aos quadros funcionais de uma organização, precisam  se adaptar à 
cultura do fundador e/ou da cultura organizacional propriamente dita. Em 
nível macro,  há que se considerar  que as organizações, por sua vez,  estão 
situadas em um determinado país, que possui sua cultura nacional, e, ain-
da, que elas sofrem interferências de uma cultura multicultural e  global da 
sociedade mundial. Percebe-se, portanto,  que a comunicação organizacio-
nal não acontece isolada  tanto da cultura organizacional, em nível micro, 
como do contexto multicultural, em nível macro.

Nesse sentido, defendo a necessidade de as organizações e, particular-
mente, os seus gestores da comunicação considerarem a dimensão cul-
tural como parte integrante do planejamento, das ações comunicativas  e 
dos processos  de gestão participativa. 

Ao se abordar a questão da dimensão estratégica, dois enfoques devem 
ser considerados. O primeiro se baseia numa visão mais conservadora 
e   racional, centrada nos resultados, e o segundo, em uma perspectiva 
mais complexa, que leva em conta as incertezas e busca novas alternati-
vas para repensar a comunicação estratégica.

Na perspectiva  mais racional e clássica, a dimensão estratégica da co-
municação organizacional se assemelha muito com a instrumental. Está 
relacionada com a visão pragmática da comunicação, com vistas à eficá-
cia e aos resultados. É considerada  um fator que agrega valor à organi-
zação e aos negócios. Alinha-se, estrategicamente, por meio do planeja-
mento estratégico e da gestão, aos objetivos globais da organização e aos 
princípios estabelecidos em relação a sua missão, sua visão e seus valores.

Outra forma de ver a dimensão estratégica é encará-la sob a  vertente 
da complexidade e da Nueva Teoria Estratégica (NTE) proposta por Rafael  
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Pérez (2008) e Rafael Pérez & Massoni (2009). São inúmeros os fun-
damentos teóricos destacados por esses  autores, que defendem outras 
perspectivas   e novos paradigmas para conceber e praticar a comuni-
cação estratégica nas mais diferentes esferas sociais, políticas e econômi-
cas. Busca-se assim desenvolver novas metodologias de como planejar a 
comunicação estratégica de forma mais holística e interativa entre os ato-
res  envolvidos, isto é, propiciando ações mais integradoras e participati-
vas entre quem a promove e aqueles aos quais ela se destina. 

A partir  desses novos enfoques, acredito que a dimensão estratégica 
da comunicação organizacional deve incorporar uma visão muito mais 
complexa e valorizar, sobretudo, os aspectos humanos e sociais, no con-
texto da dinâmica da história, superando a visão meramente tecnicista e 
da racionalidade econômica.

Comunicação organizacional integrada

Outro aspecto a considerar é a  abrangência da comunicação organiza-
cional em termos aplicativos, pois ela  ocorre, acontece e se processa em 
todos os tipos de instituições e organizações – públicas, privadas e do 
terceiro setor. Isto é, como se configuram as diferentes modalidades que 
permeiam sua concepção e as suas práticas. É o que  denomino “comuni-
cação organizacional integrada”, compreendendo a comunicação institu-
cional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e  a comu-
nicação administrativa (KUNSCH, 2003, p. 149), que acontece a  partir 
de objetivos e propósitos específicos.

Essa minha concepção e construção de arcabouço conceitual sobre    
comunicação   integrada, que venho trabalhando desde meu mestra-
do e que expus na dissertação defendida na Escola da Comunicações e 
Artes  da Universidade de São Paulo em 1985, publicada pela Summus 
Editorial sob o título de Planejamento da relações públicas na comunicação 
integrada (KUNSCH, 1986), parte dos seguintes questionamentos: Como 
as organizações  se manifestam nos seus relacionamentos? Como expres-
sam suas mensagens? Qual é a natureza  da comunicação administrativa, 
interna, institucional e mercadológica? Quais são os objetivos? Quais são 
os públicos a serem atingidos? Qual é a filosofia  que norteia a comu-
nicação? Existe uma política de  comunicação integrada  por parte das 
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organizações? Assim, a partir destes parâmetros as organizações  irão se 
manifestar de  acordo com a natureza da modalidade comunicacional  e 
os públicos com os quais querem se relacionar na busca de sua eficácia 
comunicativa.

Essa visão da comunicação  organizacional integrada nos permite  ver 
como as organizações se manifestam  quando precisam  estabelecer rela-
ções confiantes com os seus  diversos públicos. Para atingir seus objetivos 
institucionais e corporativos  com o grande universo de públicos e com a 
sociedade,  elas se valem da comunicação institucional. Quando necessi-
tam  interagir com seus empregados, promovem ações de comunicação 
interna. Para viabilizar seus processos comunicativos  e o funcionamento 
organizacional  no seu dia a dia não podem  prescindir  da comunicação 
administrativa. E, para atingir seus objetivos mercadológicos, utilizam a 
comunicação mercadológica. Assim, a terminologia que adotei, de co-
municação organizacional integrada, se justifica plenamente. 

Outro aspecto que tenho  destacado é a necessidade de um olhar holís-
tico para  conceber e praticar a comunicação nas organizações. Na verdade, 
o que defendo é a adoção, por parte das organizações, de uma filosofia 
da comunicação não-fragmentada.  Considero que duas áreas são funda-
mentais para dirigir a comunicação organizacional: relações públicas e 
marketing. A primeira abarcaria, pela sua essência teórica, a comunica-
ção institucional, a comunicação interna e a comunicação administrativa.  
O marketing responderia por toda a comunicação mercadológica.

Conceber a comunicação integrada como uma filosofia que configura 
as modalidades comunicacionais que permeiam as organizações, suas 
diversidades, suas expressões  e  suas práticas é o que tenho apregoado. 
Nesse sentido é que tenho defendido há muito tempo a necessidade de 
se abandonar a fragmentação e de se adotar uma filosofia e política de 
comunicação organizacional  integrada. 

Como se pode notar, a comunicação organizacional, nessa perspectiva 
abrangente, é por si só complexa. Assim, a área da comunicação deixa de 
ter uma função meramente tática e passa a ser considerada estratégica. 
Isto é, ela precisa levar em conta a questão humana e agregar valor às 
organizações. Ou seja, deve ajudar as organizações a valorizar as pessoas 
e a cumprir sua missão, a atingir seus objetivos globais, a fixar publica-
mente seus valores e a realizar ações para atingir seu ideário no contexto 



iii sico - vertentes conceituais e metodológicas48

de uma visão de mundo, sob a égide dos princípios éticos. Ressalte-se, 
ainda, que as ações comunicativas precisam ser guiadas por uma filosofia 
e uma política de comunicação integrada que levem em conta as  deman-
das, os interesses da sociedade e as exigências dos públicos e da sociedade.

Na era digital e das redes e/ou mídias sociais,  as organizações  não  têm 
mais controle quando os públicos se veem afetados. Se não houver coe-
rência por parte dos discursos institucionais e se  não houver verdade na-
quele seu certificado de sustentabilidade ou naquele seu balanço social, 
isso pode ser colocado em cheque e ir parar nas redes sociais. As pressões 
vêm de fora – da sociedade, da legislação etc. As empresas não mudam 
porque querem, mas por causa das pressões sociais e do mercado.   

A mudança do paradigma analógico para o digital inverte a tradicional 
forma de emitir informação, de se comunicar por meio de um  fluxo uni-
lateral e um receptor passivo, passando-se hoje por um processo interati-
vo, onde o receptor também  se torna um emissor. Assim, a comunicação 
digital apresenta-se como uma rede de relacionamentos que utiliza as 
mais diversas formas para interagir via internet, na blogosfera, na web 
2.0, em blogs, fotologs, wikis, wikipedia e mídias sociais como Facebook, 
o MSN, o Twitter etc.

Quais seriam então os desafios que se poderiam colocar para a área de 
comunicação? Fazer um monitoramento constante e auditorias sociais, 
para avaliar os cenários, ouvir  a opinião pública e acolher as demandas 
e expectativas do público. Ou seja,  há que se chamar o público para o 
diálogo e ficar atentos com o que está acontecendo e, sobretudo, ter como 
meta a ética e a transparência das ações comunicativas. Ou seja,  os fluxos 
informativos  lineares são substituídos pelos interativos e a comunicação 
que acontece no âmbito das organizações passa por novos paradigmas.

O poder da comunicação digital na sociedade contemporânea  é uma 
realidade que as instituições e organizações, bem como  os agentes res-
ponsáveis pela  gestão e produção da comunicação,  não podem ignorar. 
Isto faz com que  os atos de  pensar, planejar estrategicamente e executar 
essa comunicação no dia a dia das organizações  mudem radicalmente. 
Há que se fazer um monitoramento contínuo na rede mundial de com-
putadores para acompanhar o que os públicos  estão  articulando, por 
meio dos mais diversos  suportes e/ou instrumentos, e como suas falas 
poderão atingir a imagem e a reputação institucional das organizações.
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Vertentes metodológicas

Ao avaliarmos a produção científica, sobretudo das dissertações de 
mestrado e das teses de doutorado do campo da comunicação organizacional 
no Brasil, iremos  nos deparar com diferentes métodos e procedimentos  me-
todológicos utilizados pelos autores. Ocorre, também, que algumas vezes 
as bases do referencial metodológico empregadas nem sempre estão claras 
nas produções científicas disponíveis ou às vezes nem existem.  

Apesar dos avanços nos estudos aplicados  de comunicação organi-
zacional, defendo a necessidade  e  a importância da pesquisa empírica, 
considerando que essa área  faz parte das ciências da  comunicação e das 
ciências sociais aplicadas. É justamente a partir dos estudos das práticas 
que reunimos um conjunto de dados que possibilitarão trazer  novas re-
flexões e  construir  teorias.

A pesquisa empírica implica a realização de estudos focados em fenô-
menos e determinadas  realidades observáveis por parte de um pesqui-
sador. Este  busca  construir  um conhecimento sistematizado, reflexivo 
e que possua alguns elementos básicos  e características específicas  em 
seus procedimentos. 

Pedro Demo (2004) destaca que a pesquisa empírica tem como foco 
central estudar uma realidade a partir de parâmetros metodológicos 
previamente escolhidos e estruturados. Para ele  a pesquisa empírica se 
caracteriza

pela experimentação da realidade, lançando mão de todas as 
técnicas de coleta, mensuração e manipulação de dados e fatos. 
Participa da visão segundo a qual a demarcação científica passa 
pelo teste da realidade empírica observável. Privilegia processos de 
quantificação e mensuração, o que acarretaria não somente o traço 
de proposta testada, mas igualmente a capacidade de ser mais útil, 
porque operacionalmente traduzida. Em absoluto é possível negar 
os méritos da pesquisa empírica. De certa forma foi “um santo 
remédio” contra a tendência especulativa de ciências sociais muito 
dadas a teorizações mirabolantes e subjetivistas (DEMO, 2004,  
p. 36-37).

A pesquisa empírica ainda é um desafio para os estudos do campo 
das ciências da comunicação no Brasil.  Estima-se que, primeiro, até por 
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uma falta de uma cultura, há uma tendência de se valorizar muito mais 
produções apenas bibliográficas e  ensaísticas; segundo, inexistem polí-
ticas mais definidas dos programas de pós-graduação em comunicação, 
de valorização de estudos aplicados, que, em alguns casos sofrem do viés 
de que tais pesquisas tratam apenas de práticas profissionais e não são 
teóricas, quando que se sabe que andam juntas e que as teorias podem 
ser criadas a partir de reflexões sobre os estudos das experiências e das 
práticas;terceiro, faltam condições institucionais para pesquisa da maio-
ria das escolas e/ou faculdades de comunicação da rede privada, onde 
os docentes vinculados trabalham apenas como “horistas” no ensino de 
graduação, sem receber apoios para pesquisas; quarto, há uma escassez 
de recursos financeiros, dados os altos custos que implicam a realiza-
ção de pesquisas empíricas mais complexas e abrangentes; e, quinto, falta 
uma cultura e abertura de espaço, por parte das organizações e de outros 
segmentos, para a realização de pesquisas acadêmicas. Na realidade, minha 
experiência como pesquisadora e orientadora de teses, muitas são as di-
ficuldades que temos encontrado para realizar pesquisas empíricas junto 
às instituições públicas e às organizações privadas. Por fim, é preciso su-
perar, se ainda existir,  a dicotomia entre a pesquisa teórica e a empírica.
Uma boa tese  é resultante de um trabalho muito bem articulado, onde o 
referencial teórico  dá base para o estudo empírico.

Considera-se que uma pesquisa empírica bem sistematizada parte de 
uma sustentação teórica também sólida. Os dados empíricos devem ser 
precedidos de um referencial teórico capaz de ajudar o pesquisador a 
observar a realidade. Luiz Claudio Martino (2010, p. 144-145), ao apre-
sentar um panorama da pesquisa empírica em comunicação e fazer toda 
uma retrospectiva de estudos já realizados por diversos autores, destaca 
que esse tipo de pesquisa “aparece nos livros de metodologia, onde dois 
usos distintos se destacam. Empírico pode ser entendido como: 1) uma 
característica geral da pesquisa científica;   2) ou pode ser considerado 
apenas como um tipo de pesquisa científica”.  Após analisar em detalhes 
esses dois aspectos, o autor  chama atenção para a importância da teo-
ria e que essa deve andar junto com o estudo empírico: “De nossa parte 
insistimos que o dado empírico depende da teoria, antes de tudo por-
que ele não aparece de forma isolada. Mas configura uma unidade com 
problema da teoria” (MARTINO, 2010, p. 145). Assim, pode-se concluir 



51comunicAção orgAnizAcionAl:  Aportes teóricos e metodológicos

que pesquisa empírica e teoria andam juntas e, se bem conduzidas, cer-
tamente trarão bons resultados.

Outro aspecto  a considerar é que a literatura sobre metodologia em 
comunicação é  centrada, sobretudo, nas ciências sociais e em inúmeros 
manuais de metodologia científica geral. Acredito que esta  necessita ser 
revitalizada e ampliada com adaptações mais pertinentes para os dife-
rentes campos da comunicação, sobretudo na aplicação aos campos da 
comunicação organizacional e das relações públicas. Uma iniciativa con-
creta  nessa direção foi a produção do dossiê “ A pesquisa aplicada em 
relações públicas e em comunicação organizacional”, inserido no núme-
ro 25 de Organicom – Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e 
Relações Públicas (ORGANICOM, 2016).

Proponho realizar colóquios acadêmicos sobre a temática da metodo-
logia que vem sendo empregada na pesquisa científica em comunicação 
organizacional   e fomentar  trocas de experiências entre pesquisadores. 
Talvez esse seja um dos   caminhos a seguir para se construírem bases 
metodológicas e epistemológicas mais sólidas nos campos da comunicação 
organizacional e das  relações públicas. 

Considerações finais

Este artigo reúne algumas reflexões sobre as vertentes teóricas e 
metodológicas do campo da comunicação organizacional, a partir do 
meu olhar, como foi solicitado pelas  organizadoras do III Seminário 
Internacional de Comunicação Organizacional – Vertentes Conceituais 
e Metodológicas. Não se trata de algo acabado. Ao contrário, são 
percepções e reflexões em contínuo processo de construção. Esse campo 
é desafiador e nos impulsiona a perseverar nos estudos e a observar os 
fenômenos que a todo momento acontecem  no âmbito das organizações, 
com amplos reflexos  na opinião pública e na sociedade. Basta ver o que 
está acontecendo na esfera pública, política e privada do nosso país no 
momento atual   para perceber os grandes desafios colocados não só 
para os executivos e gestores da comunicação organizacional, como 
também para os pesquisadores que precisam contribuir para   intervir 
e transformar o status quo de uma comunicação muitas vezes   sem 
transparência e manipulada.
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Desenvolvimento e contradições  
contemporâneas da comunicação  
organizacional1

Nicole D’Almeida

ESTE TEXTO abrange algumas dimensões abordadas em minha comu-
nicação por ocasião do III Seminário Internacional de Comunicação Or-
ganizacional (SICO). Destacarei aqui aspectos relativos aos contornos 
dos novos problemas ligados à comunicação organizacional, entendida 
ao mesmo tempo como campo profissional, acadêmico e científico. Ao 
mesmo tempo, tratarei do que chamo de desvios funcionalistas da abor-
dagem crítica da comunicação organizacional, conceito inicialmente 
tratado no seminário e retomado aqui com destaque ao que considero 
alguns de seus aspectos principais.

A comunicação organizacional, um campo em mutação
Na Europa e na maioria dos países de economia desenvolvida a comu-
nicação organizacional possui um lugar reconhecido seja nas práticas 
das organizações (que a colocam a serviço do desenvolvimento da per-
formance social e econômica), seja no campo universitário (no qual as 

1.  Título original : “Développement et contradictions contemporaines de la commu-
nication organisationnelle”. Texto traduzido do francês por Ângela Marques, com 
autorização da autora.
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formações ligadas a profissões nessa área não param de crescer) e no 
campo científico (no qual os trabalhos sobre a comunicação organiza-
cional estão em franco crescimento). Esse sucesso traz novos desafios e 
problemas que destacarei aqui a partir de duas linhas principais.

A questão das profissões se complexifica. As atividades de informação 
e comunicação, amplamente implantadas, se expandiram consideravel-
mente nos últimos anos nos meios profissionais, seja nas agências, empre-
sas, instituições públicas ou estruturas associativas e ONGs. A profissão 
recruta, se desenvolve, se estrutura principalmente através das potentes 
associações profissionais que enquadram as práticas, conferem a elas 
visibilidade, abordam a dimensão deontológica e se outorgam, recente-
mente, uma missão de reflexão, de vigilância, associando e articulando os 
universitários. Percebemos aqui, por isso mesmo, um crescimento da de-
manda em comunicação no seio dessas organizações: a obrigação sempre 
presente de entrar em relação com seus públicos, tanto internos quando 
externos. A extensão das necessidades de informação, de explicação, de 
diálogo em uma “sociedade do julgamento” (D’Almeida, 2012)  suscita a 
necessidade de profissionais capazes de dizer, de explicar as situações que 
se apresentam cada vez mais complexas e moventes.

Assistimos recentemente à complexificação da identidade profissional 
dos agentes comunicantes. As associações profissionais publicam regu-
larmente estudos acerca desse tema e revelam que a identidade é instável, 
o lugar está instalado e garantido, mas de acordo com modalidades sem-
pre mutantes. Essa identidade de profissão não se estabilizou, as expecta-
tivas com relação às missões das direções de comunicação são ainda fre-
quentemente desproprocionais ou inadequadas, a garantia sobre as vagas 
ou sobre as pessoas é rara e as escolhas comunicacionais das organiza-
ções são geralmente versáteis. Paralelamente a essa expansão das ativi-
dades, a segmentação em profissões ad hoc faz parte de uma dinâmica de 
profissionalização que leva a perder de vista a unidade e a identidade do 
conjunto da função comunicacional. Tal função se dissolve em pedaços e 
se reveste de múltiplas denominações (webmaster, design de comunica-
ção, produtor de conteúdo, gerente de comunidade, etc.), a não ser que 
ela se reduz a um termo único, um termo da moda, mas terrivelmente 
impreciso: chefe de projeto. Nesse quadro fluido de estilhaçamento, nos 
parece importante relembrar a postura do sujeito comunicante, organi-
zador da interface entre a hierarquia, o corpo social da organização e os 



57desenvolvimento e contrAdições  contemporâneAs

movimentos e fluxos – turbulências das sociedades (locais, nacionais e 
internacionais). Nem especialista, nem porta-voz, o sujeito comunicante 
é um tradutor e um organizador de relações, colocado à prova diante de 
todos os públicos de interesse, perseguido pela opinião pública sempre 
desconfiada dos discursos oficiais.

A função da inteligência das situações e das relações, na qual podemos 
resumir a profissão de comunicador, requer dos sujeitos comunicantes um 
nível de formação sempre mais alto. Sob esse aspecto, a questão da for-
mação nessas profissões reverbera e assistimos a uma certa confusão no 
campo. Uma certeza existe: o papel institucional e simbólico dos diplomas. 

Formação profissional
A questão da formação nesses profissões se desdobra em várias discussões 
e, assim, assistimos a uma certa confusão no campo das relações públicas 
e da Comunicação Organizacional. Temos apenas a certeza de que o papel 
dos diplmas se tornou essencial, o talento pessoal gráfico ou editorial 
não é suficiente, a improvisação e o carisma pessoal recuam diante da 
necessidade de profissionalismo. As universidades e departamentos de 
comunicação possuem um papel importante, além de responsabilidades 
pedagógicas que renovam a profissão acadêmica tradicional. É desejável 
hoje trabalhar em conexão com os meios profissionais e observar as 
evoluções para estar em sintonia, mas é preciso também refletir (produzir 
um saber sobre o sujeito) e fazer refletir. Fortes questionamentos 
acerca das escolhas pedagógicas são atualmente feitos em torno dos 
seguintes pontos: qual o lugar nas práticas de ensino para a competência 
de marketing (sob o risco de pensar tudo em termos mercantis), a 
competência editorial (que reduz a comunicação à engenharia da 
escritura ou da imagem), e enfim a competência informática (sob o 
risco de reduzir a comunicação à presença digital e de ceder ao culto do 
algoritmo concebido por certos autores como a chave do sucesso)?

Contra a confusão, o amálgama ou o reducionismo, propomos escla-
recer três níveis estruturante, três tipos de discursos produzidos pelas 
organizações2 identificadas por Nicole D’Almeida e Valérie Carayol: e 

2. D’Almeida N., Carayol V., in Revue Française des Sciences de l’Information et 
de la Communication, n° 5, 2014.
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enunciação de marca (promissora de uma experiência, e mesmo de uma 
comunidade), o discurso institucional da organização (salientando seu 
papel, seu lugar, sua responsabilidade) e o discurso da organização en-
quanto entidade produtiva e espaço de trabalho. Essa distinção permite 
indicar, de maneira mais finamente, os modos de presença e de afirma-
ção discursivas e relacionais; ela permite compreender distintamente os 
campos e objetivos de formação.

A questão científica reverbera e, às vezes entra em contradição com o 
objetivo de profissionalização das formações, o que gera na comunida-
de universitária um risco de esquizofrenia entre abordagem operacional 
(funcionalista) e abordagem crítica. As linhas de fratura entre comuni-
dades acadêmicas existem, suacitando novas denominações ainda não 
estabilizadas. A diferença entre “comunicação das organizações” e “co-
municação organizacional” repousa sobre escolhas muito diferentes: os 
defensores do primeiro termo se concentam sobre a aquisição de compe-
tências práticas e habilidades profissionais que tornam os estudantes mais 
diretamente operacionais. Os defensores do segundo termo, por sua vez, 
desejam, em sua maioria, desenvolver um modo de ensino orientado por 
questões teóricas e de pesquisa, aprimorando competências analíticas.

A abordagem crítica também não é unificada. Nessa perspectiva se 
desenvolvem, se opoem ou se complementam duas abordagens da crítica: 
uma que situa a crítica no nível da teoria que concebe o social (é a posição 
de Marx, Adorno e de Bourdieu, para quem a crítica é uma dimensão de 
base, sendo que a crítica é feita de fora) e a outra, que faz emergir a crítica 
do campo social e convida a recolher os enunciados dos atores no trabalho 
de campo e de proximidade (é a postura de Boltanski e de Axel Honneth, 
por exemplo, que percebem a crítica como ligada ao funcionamento do 
social). Alguns autores estimam que existe um nível não consciente ou 
não intencional que estrutura o social e impede os atores de desenvolver 
a competência crítica (sujeitos são invisibilizados na dominação). Outros 
pensam o contrário: que os atores podem e sabem formular a crítica 
(inteligência crítica). Há no trabalho crítico um estatuto pressuposto dos 
atores que tem repercussões importantes sobre o plano metodológico, a 
escolha dos métodos de investigação e o lugar do pesquisador.

Segundo Stanley Deetz (2005), a análise crítica no campo da comunicação 
organizacional se interessou por quatro temáticas principais: a questão da 
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reificação ou naturalização do fato organizacional; a universalização dos 
interesses gerenciais e a minimização dos interesses conflituais, o trabalho 
de dominação pela intrumentalização dos processos de argumentação; e a 
questão da evidência do consentimento. De minha parte, desenvolvi com 
Valérie Carayol algumas pistas sobre essa abordagem crítica, destacando 
os seguintes pontos e dimensões de sua multiplicidade:

• A perspectiva filosófico-política que revela as competências e forças 
escondidas das formas de controle e de dominação sob todas as suas 
facetas (as mais íntimas, mentais e corporais) e confere visibilidade 
às vozes ou práticas marginalizadas nas organizações (questões de 
gênero, de etnia, mas também as formas alienantes do determinis-
mo técnico);

• Aquelas perspectivas que não pensam a organização como uma 
construção estável e reificada, se interessando pelo caráter caótico, 
complexo e coproduzido pelos membros e públicos de interesse. O 
foco é colocado sobre a dimensão organizante, reorganizante da 
ação coletiva e individual. Nessa perspectiva, as interações entre 
atores, sistemas técnicos, dispositivos e agenciamentos são consi-
derados como um nível genérico no qual se situam as bases de um 
movimento feito de tensões, de conflitos e de inovações, em que se 
situam as transformações;

• Aquelas perspectivas que se interessam pelas recomposições em 
curso, pela questão das fronteiras, das formas de estimulação do 
trabalho e de inventividade organizacional. Nessas perspectivas está 
colocada a questão da institucionalização/desinstitucionalização, a 
questão das práticas de troca permitidas pelas redes sociais que mo-
dificam as fronteiras da organização, do espaço de trabalho e das 
trocas. É a questão das organizações em rede, nas quais as relações 
internas e externas são remodeladas;

• Aquelas que analisam as novas formas de interdependência entre 
organizações e espaços públicos ou entre organizações e estados nação. 
A questão intercultural das trocas nas organizações mundializadas 
se desenvolve, submetidas a uma normalização dos processos e das 
práticas, suscitando modalidades de cooperação e resistência;

• Aquelas que salientam a fragmentação das identidades, das culturas 
e dos saberes das organizações, analisam a ironia, a ambiguidade, 
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as contrdições que pesam sobre os sujeitos em organização, sujeitos 
submetidos ao que Vincent de Gaulejac chama de gestão parado-
xante (management paradoxant).

Desvios funcionalistas da abordagem crítica
Um desvio da abordagem crítica pode ser identificado, signo de uma 
consagração de certos conceitos norteadores em análise e de sua mudança 
de rota para uma perspectiva operacional, retomando uma orientação 
funcionalista.

Podemos dizer que nosso trabalho como pesquisadores é um trabalho 
de interpretação que analisa as estruturas escondidas do mundo, que as 
identifica e as fiza em conceitos, permitindo englobar e subsumir experi-
ências, situações múltiplas. Nosso trabalho é um trabalho de construção 
de conceitos que permitem que nos orientemos na diversidade, na mul-
tiplicidade e na incerteza. Nesse campo da comunicação organizacional, 
um certo número de conceitos foram construídos, esclarecendo alguns 
aspectos do real.

O paradoxo hoje é o seguinte: esses conceitos foram retomados pelo 
pensamento prático gerencial, industrializado e posto ao serviço de 
uma engenharia simbólica. A compreensão/teorização conduzida no 
sentido de uma vontade de saber torna-se fonte de produção de práticas 
gerenciais que dela se aproxima e, por veze, se apropria. As ferramentas 
de compreensão se tornam ferramentas de ação, de produção do social. 
Uma vontade de poder desvia e corrompe a vontade de saber. Três casos 
e três conceitos permitem ilustrar esse fenômeno de consagração e 
desvio/ disntanciamento da abordagem crítica: a narrativa, a cultura e o 
sensível. Mas também poderíamos estender essas considerações ao caso 
da perspectiva do quadrado semiótico (invenção greimasiana retomada 
por todos os escritórios de marketing) e talvez da conversação (conceito 
filosófico que abrange as considerações de Francis Jacques, Cooren e 
James Taylor, retomado nas iniciativas de marketing que desenvolvem 
um diálogo e uma conversação com seus públicos), ou ainda do conceito 
de ethos verbal de Ruth Amossy, que anima o trabalho de media training 
e de coaching em mídias e postura. 

O conceito de cultura derivado da antropologia e da análise de so-
ciedades longínquas, e depois aplicado a sociedades contemporâneas foi 
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retomado e transformado por R. Sainsaulieu que, nos anos 1970 apli-
cou-o à compreensão do trabalho e das empresas, enriquecendo assim 
a sociologia do trabalho e a compreensão do hiato e da adequação entre 
empregado e organização. A noção de cultura abrange aqui um conjunto 
de possibilidades de entendimento, de cooperação e de mobilização per-
mitindo compreender como um grupo se torna um grupo e como suas 
diferenças coexistem. Essa leitura científica vívida produziu seus efeitos, 
mas também seu oposto: a cultura, retomada pelos conselheiros e ges-
tores se tornou um projeto unificador de gestão, redutor (abandono da 
pluralidade) e artificial (enfoque na construção de uma cultura).

O conceito de narrativa, tal como elbaorado nos trabalhos de Paul 
Ricouer, Roland Barthes e Tzvetan Todorov, é uma proposição teórica de 
compreensão das trocas que dão sentido a uma situação (esta é modelada 
como um processo animado por uma intriga específica, desenvolvida 
por atores cujas características se invertem, conduzindo de uma situação 
A a uma situação inversa B). Essa leitura hermenêutica ou actancial dos 
atores em organização é sucedida pelo triunfo e a indsutrialização do 
storytelling. Há uma intensificação do uso instrumental da narratologia, 
que se torna uma caixa de ferramentas importante em uma economia de 
atenção em que todos os meios são bons para captar públicos. Último 
exemplo desse desvio imprevisto do pensamento crítico: o conceito de 
“sensível”, tal como desenvolvido nos trabalhos desenvolvidos acerca da 
comunicação sensível (E.T Hall, Goffman, JJ Boutaud, F. Martin Juchat), 
dá lugar, recentemente, ao desenvolvimento da gestão pelos afetos e 
pela solicitação permanente da sensibilidade (riso, emoções, lágrimas). 
Os programas de formação em gestão e administração abrangem hoje 
módulos dedicados ao desenvolvimento de gratificações e estímulos 
positivos que devem ser suscitados junto aos colaboradores afim de 
obter um melhor envolvimento deles em suas atividades e equipe de 
trabalho. Neste caso, em muito diferente da perspectiva da virada afetiva 
apresentada por Jean-Luc Moriceau, os afetos e a corporeidade no tra-
balho são usados como vetores de prescrição e disciplinamento dos 
corpos, de formatação dos colaboradores e domínio sobre suas emoções.

A retomada funcionalista de nossos trabalhos existe verdadeiramente 
e deve nos convidar (pesquisadores) à prudência. É um sucesso de nosso 
trabalho que revela a fecundidade, a pertinência e a utilidade-fecundidade 
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teórica e/ou prática? Devemos “proteger” nossos conceitos e patenteá-
los? Isso foi o que E. Véron fez ao patentear sua noção de contrato de 
comunicação. Contudo, essa “industrialização” dos conceitos pode matá-los 
e prejudicar a prática de pesquisa, conduzindo-a à ineficácia. Assim, 
nem sempre um conceito bem sucedido, de intenso uso e aplicação, traz 
crédito e legitimidade a um campo teórico.

Será o signo dessa capacidade do capitalismo de recuperar toda abor-
dagem crítica colocando-a a seu serviço e a serviço de seu desenvolvimento? 
Tal perspectiva se aproxima dos trabalhos de L. Boltanski, que analisa o 
encolhimento da crítica social e sua recuperação pela ordem capitalista.

Nesse desvio da crítica aqui mencionado está não somente a trans-
formação industrial de uma abordagem téorica, mas sua intensificação 
que produz dois efeitos: o esquecimento da dimensão teórica (não vimos 
nenhuma nova teoria da narrativa ou da dimensão cultural depois de 
1970), e o desgaste da prática que esgota as possibilidades de um conceito-
milagre e o torna suspeito, conduzindo ao quase abandono da noção e da 
prática. O sucesso pode, portanto, conduzir ao descrédito teórico e prático. 
Assim como Chronos, o deus mitológico do tempo, devora seus filhos, o 
capitalismo devora nossos conceitos.
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Da pesquisa em Comunicação Organizacional: 
fundamentos teóricos e metodológicos, práticas 
e críticas 
Rudimar Baldissera

NOSSO PROPóSITO NESTE TEXTO é o de evidenciar as principais 
vertentes teóricas e metodológicas que orientam as pesquisas realizadas 
no Grupo de Pesquisa em Comunicação Organizacional, Cultura e Relações 
de Poder (GCCOP), registrado no CNPq1 e vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – PPGCOM/UFRGS. Para isso, não pretendemos 
uma narrativa hermética, recheada de citações, mas uma narrativa mais 
fluida e leve que permita flanar sobre nossas pesquisas, desvelar relevantes 
aspectos que as conformam e orientam, ao tempo em que refletimos sobre 
a pesquisa em Comunicação Organizacional. Assim, apesar de não ser 
matéria central desta reflexão, não nos eximiremos de realizar a crítica às 
práticas de pesquisa (e outros procedimentos) na área.

Sobre o contexto e pressupostos: a área da comunicação 
organizacional
Para evidenciarmos a fertilidade das pesquisas na área, neste primeiro 
momento, ressaltamos aspectos contextuais que consideramos relevantes 

1. Endereço no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2595355628473550 .
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para revelar o deslizamento de status da noção de comunicação orga-
nizacional e de seu lugar no campo da comunicação e das áreas afins, 
ocorrido nos últimos anos. Dentre outras coisas, consideramos que isso 
decorreu/decorre: 

a) da conformação e consolidação da Associação Brasileira de Pes-
quisadores em Comunicação Organizacional e Relações Públicas – 
ABRAPCORP (fundada em 13 de maio de 2006); 

b) da realização, mesmo que por pouco tempo (2012 a 2014), do GT 
Comunicação em Contextos Organizacionais no Congresso da 
Compós; 

c) da inserção de pesquisadores da área de relações públicas e co-
municação organizacional em vários Programas de Pós-Graduação 
em Comunicação e Administração (dentre outros), o que se tra-
duziu em: referências formais às questões de comunicação organi-
zacional (e desdobramentos temáticos) nas ementas das linhas de 
pesquisa desses PPGs, aumento do número de pesquisas realizadas 
em diferentes níveis (mestrado, doutorado, pós-doutorado), signi-
ficativa qualificação das pesquisas, e ampliação do número publi-
cações em periódicos científicos, livros e de capítulos de livros; 

d) da relevância que a comunicação organizacional (suas implica-
ções) tem assumido para outras áreas de conhecimento (não se trata 
de dizer que antes não fosse relevante, mas que tendia a não ser 
reconhecida como tal, dentre outras coisas, pelo preconceito com 
a área e/ou pela superficialidade de parte dos estudos realizados na 
área e/ou, mesmo, pela não compreensão conceitual); e, em sentido 
mais amplo, 

e) do (re)conhecimento das implicações que a comunicação orga-
nizacional exerce na conformação das sociedades, sob diferentes 
perspectivas (econômica, política, ética, cultural, ambiental, sobre 
os fazeres científicos, bem como sobre as concepções de mundo e 
os imaginários).

Essas são apenas algumas das forças que, ao tempo em que se exercem 
no sentido de dar visibilidade à área e movimentar as relações de poder do 
campo da Comunicação, também exigem estudos mais densos, com mais 
qualidade, rigor e profundidade. Assim, se é correto afirmarmos que o 
trabalho e o reconhecimento da área se traduzem em mais produção – mais 
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pesquisadores empenhados em produzir conhecimento –, igualmente, 
essa condição tende a fazer com que a produção da área dialogue com mais 
consistência com as diferentes áreas de conhecimento. E, desse diálogo, em 
diferentes níveis, nossas pesquisas não apenas são afetadas por vertentes 
teóricas e procedimentos metodológicos diversos, senão que muitas 
vezes acabamos nos filiando a eles. Não há como sairmos imaculados. 
Esses diálogos, por um lado, podem ser extremamente arriscados, 
pois nos retiram (mesmo que parcialmente) dos nossos domínios 
epistêmicos, teóricos e metodológicos, e, por outro lado, se realizados com 
responsabilidade, podem se traduzir (acreditamos que boa parte deles 
tem se traduzido) em fertilidade para que a pesquisa avance com mais 
vigor, frescor e em perspectiva de interdependência sistêmica (assim como 
é a própria vida, a cultura, a sociedade), ao tempo que possibilita que a 
comunicação organizacional, como subcampo da comunicação e sistema 
sobre o qual debruçamos nossas pesquisas, seja estudada com diferentes 
lentes e em ângulos diversos.

Cabe ressaltarmos aqui, que não se trata de acreditar que possamos 
apreender o sistema comunicação organizacional em sua completude, 
pois que suas características/qualidades evidenciam um sistema com-
plexo quenão se dá a esses desejos. Sob a perspectiva da Complexidade 
(MORIN, 1996, 2000a, 2000b, 2001, 2002, 2005), consideramos que se 
trata de um sistema tensionado a vários outros sistemas e subsistemas, 
com os quais atualiza permanentes relações dialógicas, recursivas e ho-
logramáticas2. Distante do equilíbrio, qualifica-se pela incerteza, pois 
que, dentre outras coisas, é permanentemente perturbado pelos estados 

2.De acordo com Morin, os três princípios básicos da complexidade são o dialógico, 
o recursivo e o hologramático. Pelo princípio dialógico temos a “[...] associação 
complexa (complementar, concorrente e antagônica) de instâncias necessárias ‘junto’ 
à existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado” 
(2000a, p. 201). Nessa perspectiva, termos do tipo organização/desorganização, 
ordem/desordem, sapiens/demens, são associados/unidos de modo a manter a 
dualidade no seio da unidade. O princípio recursivo compreende o “[...] processo 
em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo 
que os produziu” (2001, p. 108); os sujeitos constroem a sociedade que os constrói. 
E, pelo princípio hologramático temos a noção de que “a parte não somente está no 
todo; o próprio todo está, de certa maneira, presente na parte que se encontra nele” 
(2002, p. 101), e, ainda, parte e todo são ao mesmo tempo mais e menos.
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psíquicos, poderes, imaginários, culturas, repertórios, competências, pa-
radigmas e concepções de mundo dos sujeitos que estabelecem relações 
comunicacionais. Assim, cada situação comunicacional, apesar de mate-
rializar padrões comuns – um já-sabido, já-vivido –, sempre será, tam-
bém, uma situação singular.

Além disso, por pressuposto epistêmico – filiação à teoria semiótica– 
compreendemos que um signo, apesar da promessa de totalidade, 
sempre é parcial em relação àquilo que representa. E, admitindo que 
nosso acesso ao mundo é, fundamentalmente, pela linguagem, tudo 
o que apreendemos nunca é o mundo em si, mas um mundo falado, 
um mundo discursivizado, um mundo construído pelas nossas lentes 
socioculturais, paradigmáticas, políticas; um mundo atravessado pelos 
nossos desejos, competênciase, também pela nossa falibilidade, conforme 
as proposições de Peirce (PEIRCE, 1975, 1983; REILLY & FERDHAM, 
1970; ALMENDER, 1982).À essa luz, é preciso assumir que não apenas 
os processos de comunicação organizacional, ao acionarem signos, 
prometem a totalidade que não pode ser atingida, senão que também a 
própria pesquisa em comunicação organizacional experimenta, de modo 
potencializado, essas limitações.

Como exemplo, podemos pensar numa pesquisa em que se objetiva 
compreender os processos de comunicação de uma determinada organi-
zação com seus empregados, e que, para isso, dentre outras técnicas de 
coleta de dados, emprega-se a de entrevistas com esses sujeitos. Nesse 
caso, primeiro, é fundamental atentarmos para o fato de que esses pro-
cessos, materializados em dado contexto (social, histórico, cultural, po-
lítico etc.), agora têm suas existências conformadas como documentos, 
seja na forma de materiais efetivamente empregados, pesquisas realiza-
das, vídeos, relatórios sobre o processo e/ou, ainda, sob outras formas 
documentais. Trata-se, portanto, de acessar documentos com olhar que 
vem de outro contexto e, mais, de modo geral, consiste em realizar a in-
terpretação da interpretação do processo em estudo. Também é preciso 
considerar que, por mais qualidade e rigor que as entrevistas possam 
ter, os relatos dos sujeitos entrevistados sempre atualizarão suas percep-
ções, seus registros sobre tais processos, a partir de seus lugares de fala, 
seus repertórios, seus desejos, suas competências. E, ainda, por mais que 
essas percepções sejam muito aproximadas, serão diferentes em algum 
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nível. Observamos, também, que a dinamicidade da comunicação e a 
força com que muitas variáveis se exercem sobre ela têm potência para 
a permanente atualização dos processos, de modo que os entrevistados 
discorrem sobre algo que acreditam ter sido (suas percepções), e, para 
além, sobre algo que não é mais.

Nessa perspectiva, é fato que não há como apreender o sistema co-
municação organizacional em sua completude. Porém, isso não significa 
afirmar que as pesquisas na área são inviáveis ou não têm valor.Trata-se 
de (re)conhecer, à luz dos fundamentos do Paradigma da Complexidade 
e, particularmente, da teoria semiótica, a falibilidade do nosso conheci-
mento (PEIRCE, 1975, 1983; REILLY & FERDHAM, 1970; ALMENDER, 
1982), a necessidade de, como pesquisadores, estarmos prontos para 
abandonar o conhecimento que se apresentar superado e avançar ajus-
tando as lentes que nos possibilitam compreender e explicar, mesmo que 
sempre de modo incompleto, a comunicação organizacional. Significa 
admitir que precisamosformular boas perguntas, ser inquietos frente ao 
conhecimento para realizarmos a crítica de modo permanente, ser orien-
tados por uma postura de humildade que nos permita experimentar o es-
tranhamento e, assim, melhor (re)conhecer o mundo (objetos, sistemas, 
fenômenos), e ser rigorosos nos nossos processos analíticos. Assim, ape-
sar das fortes limitações, entendemos que o diálogo com outras áreas e/
ou campos de conhecimento, quando bem realizado, é fértil para que ao 
estudarmos o sistema comunicação organizacional consigamos melhor 
compreendê-lo à medida que evidenciamos sua complexidade.

Aqui, importa retomarmos a questão dos avanços teóricos. Apesar 
das dificuldades e limitações, é inegável que a área experimenta certo 
adensamento teórico, desenvolvido a partir de diferentes fundamentos 
epistêmicos, com potência para conformar teoria(s) sobre comunicação 
organizacional, mesmo que ainda em estágio inicial. Nessa direção, o 
desenvolvimento teórico, ao tempo em que se afasta das perspectivas de 
comunicação organizacional funcionalistas, de ferramentais, avança em 
direção à concepção de interdependência sistêmica. Dentre outras coisas, 
assumem relevo as noções de que os sujeitos não são/não podem ser 
determinados de uma vez por todas, as relações de poder são constantes, 
a linguagem é falha, os sujeitos (como forças em relação) transacionam 
e constroem a significação de mundo mediante processos interativos, 
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as organizações podem ser compreendidas como sistemas vivos e têm a 
comunicação como condição de sua existência. Nessa conformação teórica, 
as organizações também são arenas em que os sujeitos se realizam – na qual 
têm prazer e sofrem (DEJOURS, 1996, 1999; CHANLAT, 1996); onde se 
manifestam criativos, mesmo que isso signifique subverter a ordem posta 
(CERTEAU, 1994).

É nesse contexto que nos incluímos como pesquisadores, como grupo 
de pesquisa em “Comunicação organizacional, cultura e relações de poder – 
GCCOP”. Nessa direção, recuperamos, aqui, alguns dos fundamentos 
que têm orientado nossas investigações.

Por uma compreensão de comunicação organizacional:  
alicerces e pressupostos

Desde a pesquisa de mestrado, publicada no livro “Comunicação 
organizacional: o treinamento de recursos humanos como rito de passagem” 
(BALDISSERA, 2000) assumimos a comunicação como “processo de 
construção e disputa de sentidos” e, como desdobramento, a comunicação 
organizacional é o “processo de construção e disputa de sentidos no 
âmbito das relações organizacionais” (BALDISSERA, 2008, p. 169). Apesar 
de termos apresentado essa compreensão muitas vezes (BALDISSERA, 
2004; 2008; 2009a; 2009b; 2010a, dentre outros), considerando a proposta 
deste trabalho, importa evidenciarmos alguns dos seus fundamentos.  
O primeiro, a partir da teoria semiótica, é o pressuposto de que o sentido 
de mundo é permanentemente (re)construído, isto é, os sujeitos constroem 
e reconstroem a significação de mundo em constantes interações.  
A cada relação comunicacional que estabelecem a significação de mundo 
de que são portadores (suas concepções, imaginários, redes simbólicas, 
valores) é tensionada a outras significações, às dos seus interlocutores. 
Apesar de as significações dos sujeitos em relação comunicacional não 
serem, necessariamente, muito distintas, por mais próximas que sejam, 
dificilmente se sobreporão identicamente; e é nesse “mais” e/ou “menos”, 
nessas “faltas” e/ou “sobras”, nessas diferenças (em relação a/sobre elas) 
que se dão os tensionamentos e as disputas de sentidos. Nas relações 
comunicacionais que se estabelecem, as diferenças de sentidos são 
tensionadas em perspectiva de um “comum” para os interlocutores. Assim, 
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os sentidos são postos em movimento, disputados para, depois, assumirem 
novos ares de estabilidade (efeitos de estabilidade), próximos ou não da 
conformação anterior.

Outro pressuposto que está na base dessa compreensão vem das teori-
zações de Foucault (1987; 1996a), especialmente ao abordar uma forma/
tipo particular de poder que não está localizado, não se trata de algo 
que pode ser retido por alguém, não está aqui ou ali. Um poder que é 
dispersivo, e somente se dá a conhecer quando se materializa em alguma 
relação. Além disso, ainda segundo o mesmo autor, toda relação é, tam-
bém, relação de forças. Nesse sentido, assumindo que toda comunicação 
pressupõe relação, reconhecemos que nos processos comunicacionais os 
interlocutores em relação materializam-se como forças em disputa, isto 
é, se, como afirmamos, na comunicação os sentidos de mundo são ten-
sionados, pois não são idênticos, e, se toda relação é relação de forças, 
temos que as disputas realizadas pelos sujeitos em comunicação se dão 
sobre a significação de mundo, sobre os sentidos em circulação, mesmo 
quando os objetivos dos interlocutores sejam os de colaboração, de apro-
ximação, mesmo quando a significação de mundo de que são portadores 
seja muito próxima.

À luz desses fundamentos, admitir que a comunicação organizacional 
é “processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações 
organizacionais” exige pressupormos, também, que a comunicação 
organizacional não pode ser confundida com “comunicação organizadora” – 
viés que norteou e ainda norteia muitos estudos no subcampo. Anosso 
ver, estudos que se restringem a esse entendimento, atualmente, são es-
téreis, pois que reduzir a comunicação organizacional a uma perspectiva 
organizadora significa atentar apenas para uma de suas faces, que, pro-
vavelmente, não é a mais fértil, não é a mais criativa, não é a mais dinâ-
mica. Ora, comunicar exige, antes de tudo, distanciar-se do equilíbrio, 
ou, como salientamos anteriormente, perturbar a significação construída, 
que está decantada, aparentemente estabilizada e produzindo efeitos de 
organizada/organização; é circular efeitos de sentidos e disputá-los, é 
perturbar outros sistemas e ser por eles perturbados.

Nessa direção, o Paradigma da Complexidade – particularmente seus 
três princípios básicos – fundamenta essa compreensão. Destacamos, 
aqui, o princípio dialógico, que afirma a dualidade no seio da unidade, e 
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permite evidenciar que na organização há desorganização – e é isso que a 
mantém atuante, criativa, inovadora, é isso que permite que se atualize e 
possa inovar. Da mesma forma, fundamenta a concepção de que a comu-
nicação organizacional, a um só tempo, é organizadora e perturbadora 
de sentidos, pois que também age para a sua dispersão. Conforme evi-
denciamos sob o prisma de alguns dos pressupostos da teoria semiótica e 
a partir das teorizações de Foucault (1987; 1996a) sobre o poder capilar, 
estabelecer comunicação é tensionar, é movimentar sentidos (portanto, 
perturbar, desorganizar, desestruturar), por mais que também se atualize 
ali a intenção de (re)organizar.

Assim compreendida, a noção de comunicação organizacional exige 
ser redimensionada, pois que não pode ser restringida às falas autorizadas 
e, tampouco, às relações diretas estabelecidas entre organização e sujeitos. 
É nesse sentido que a expressão “no âmbito das relações organizacionais” 
passa a ser articulada à ideia de comunicação como “processo de cons-
trução de sentidos”. Isto é, com base na teoria semiótica (ECO, 1993) e 
nas afirmações deWatzlawick, Beavin& Jackson (1993), da Escola de Palo 
Alto, temos que em situações de presença é “impossível não se comunicar”. 
Apesar de essa premissa ser extrema e poder ser questionada – preferimos 
a afirmação de que em situações de presença “é impossível não significar” 
–, vale ressaltarmos que carrega consigo a ideia de que, se em uma relação 
direta um sujeito atribuir sentido a/perceber algocomo sendo comunica-
ção, será comunicação. Ora, nessa perspectiva, toda vez que um sujeito, 
de alguma forma, estabelecer relação com uma determinada organização 
e compreender algo como sendo comunicação, isso precisa ser assumido 
como sendo comunicação organizacional. Portanto, não importa se a or-
ganização teve ou não a intenção de dizer; o que importa, de fato, são os 
sentidos que foram produzidos na mente do interlocutor. Aliás, o atual 
contexto evidencia, cada vez mais, como essa assertiva é fértil para pen-
sar os processos comunicacionais. E, mais, essa conformação amplia ex-
ponencialmente os níveis de imprevisibilidade e incerteza. Isso significa, 
também, romper com o que a área, por muito tempo, entendeu por comu-
nicação organizacional. Em nossos estudos, essas reflexões vão conformar 
a noção de “organização comunicada” e sua complexificação para a de “or-
ganização comunicante” (BALDISSERA, 2009; 2010; 2014).

Então, se toda relação direta com a organização pode assumir status de 
comunicação organizacional, existe alguma outra dimensão para se pensar 
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as relações indiretas? Considerando a perspectiva de interdependência 
sistêmica, o fato de que a comunicação organizacional não se reduz 
aos processos organizadores, os atravessamentos tecnológicos, a res-
significação das noções de espaço e tempo, a ampliação da circulação 
simbólica e, também, das disputas discursivas – e, nisso, o fato de o 
discurso ser conformador de identidades, como, por exemplo, a identidade 
organizacional (então, também ser exercício de poder) –, e, mais, o fato 
de o sistema organização ser permanentemente perturbado por outros 
sistemas ou subsistemas, parece evidente que, novamente, a noção de 
comunicação organizacional precisa ser redimensionada para dar conta 
desses processos. Vale lembrar, aqui, que a comunicação organizacional 
não é reduzida à comunicação produzida pelo setor de comunicação (aliás, 
essa, cada vez mais, é a menor parcela desses fluxos). Assim, diante dessa 
conformação, ampliamos a compreensão de comunicação organizacional 
até contemplar aquilo que consideramos “a dimensão da organização 
falada” (BALDISSERA, 2009; 2010; 2014), isto é, aquela comunicação que 
se materializa de modo indireto, fora dos ambientes organizacionais (aqui 
compreendidos em sentido amplo – estrutura física, mídias sociais, página, 
enfim, qualquer lugar oficial da organização), mas que tem a organização 
como seu referente. Ou seja, apesar de os interlocutores não estarem em 
relação direta com a organização (por meio de algum canal/ambiente 
oficial da organização), discorrem sobre ela, circulam sentidos sobre ela.

A este ponto, após evidenciamos alguns dos pressupostos e vertentes 
basilares à compreensão de comunicação organizacional que assumimos 
atualmente, em direção complementar, agora de modo mais sucinto (como 
tópicos), destacamos outros fundamentos teóricos e, mesmo, epistêmicos, 
também caros aos nossos estudos:

a) A compreensão de cultura sob a perspectiva de ser “teia de significação” 
tecida pelo homem, conforme Geertz (1989); teias essas que são per-
manentemente (re)tecidas pelos sujeitos em interação. Essa concepção 
permite compreendermos os sujeitos, a um só tempo, como autônomos 
e determinados (conforme propõe Morin, 19963); são construtores e  

3.Com base nas teorizações de Morin (1996), dentre outras coisas, compreende-
mos que o sujeito é “[...] construtor e construção, tece e é tecido nos processos 
histórico-socioculturais, objetiva-se pela consciência de si mesmo, cria, mas sofre 
sujeição, experimenta a incerteza, é egocêntrico e tem autonomia-dependência, 
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construções (recursividade) dessas redes simbólicas (as culturas), ob-
servando que, ainda de acordo com Morin (2002), pelo cultural os 
sujeitos escapam aos determinismos biológicos e, por serem seres 
biológicos, escapam aos determinismos culturais. Ao entrar em rela-
ções comunicacionais, de alguma forma, os sujeitos perturbam a sig-
nificação de mundo já-construída, já-tecida, já-estabelecida, seja para 
reafirmá-la, corroborá-la, negá-la e/ou transformá-la.

b) A perspectiva das teorias do discurso: a) em Foucault (1987, 1996a, 
1996b) encontramos importantes subsídios para pensarmos as re-
lações de poder que se atualizam entre os sujeitos toda vez que es-
tabelecem comunicação, conforme destacamos. Além disso, suas 
teorizações, dentre outras coisas, são basilares para melhor com-
preendermos as relações entre saber/conhecimento e poder, o uso 
desse conhecimento nos processos de controle (na produção dos 
corpos dóceis), bem como a conformação dos discursos e os lugares 
de sujeitos; b) as teorizações de Pêcheux (1995), especialmente suas 
reflexões sobre as noções de “condições de produção” do discurso, 
“formações discursivas” e “formações ideológicas”, “posição-sujeito” 
e “efeitos de sentido”, além das imagens de si e dos interlocutores 
atualizadas nos processos enunciativos/comunicacionais são férteis 
para ‘refletirmos sobre’ e ‘analisarmos o’ discurso organizacional e 
suas implicações; e c) a partir de Maingueneau (1998, 2008, 2010), 
nos interessam particularmente as noções de ethos discursivo  (ima-
gens que os sujeitos e, de modo alargado, as organizações oferecem 
de si) e de cena validada, que, discursivamente, fundamentam re-
presentações e ações. Dentre outras coisas, essas noções são muito 
fecundas para as reflexões e análises sobre imagem-conceito4, estra-
tégia, relações de poder, visibilidade e legitimidade organizacionais.

sofre constrições e contingências, e auto-eco/exo-organiza-se” (BALDISSERA, 
2004, p. 86-7).

4.“A imagem-conceito é compreendida/explicada como um construto simbólico, 
complexo e sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e provisório, realizada 
pela alteridade (recepção) mediante permanentes tensões dialógicas, dialéticas e 
recursivas, intra e entre uma diversidade de elementos-força, tais como as infor 
mações e as percepções sobre a entidade (algo/alguém), o repertório individual/
social, as competências, a cultura, o imaginário, o paradigma, a psique, a história 
e o contexto estruturado” (BALDISSERA, 2004, p. 278).
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c) E, ainda, destacamos (apenas como citação) que para as nossas 
investigações também são importantes os pressupostos do Intera-
cionismo Simbólico (MEAD, 1967; BLUMER, 1980; GOFFMAN, 
2014), dos Estudos Culturais – particularmente a noção de iden-
tidade/processos identificatórios (HALL, 2005; SILVA, 2000), as no-
ções de “campo”, de poder e capital simbólicos (BOURDIEU, 1996; 
1998), de interesse e opinião pública, e a de construção social da 
realidade (BERGER & LUCKMANN, 1978), dentre outras.

Esses são alguns dos pressupostos teóricos que fundamentam nossos 
estudos, nem sempre de fácil articulação, mas que permitem lançar dife-
rentes visadas sobre os sistemas em estudo.

Sobre as vertentes metodológicas e procedimentos de pesquisa

A este ponto, após breve apresentação de alguns dos fundamentos epistê-
mico-teóricos basilares em nossas investigações, cabe ainda destacarmos 
as concepções evertentes metodológicas que orientam nossas pesquisas, 
bem como os procedimentos empregados. Desde aqui, importa salien-
tarmos que não seguimos uma orientação única em termos metodológicos – 
se é que é possível, sob a perspectiva sistêmica de mundo,aderir a uma 
única orientação diante da diversidade de sistemas e fenômenos que se 
apresentam. Nossa tendência é a de articular fundamentos e técnicas 
para, por um lado, mantermos aquilo que, a nosso ver,ainda se apresenta 
válido e fértil e, por outro, nos afastarmos dos aspectos mais duros e 
estéreis à pesquisa. Entendemos essas articulações como muito fecundas 
para melhor apreendermos, compreendermos e explicarmos os objetos, 
fenômenos e/ou sistemas em análise.

No entanto, isso não significa um “vale tudo” metodológico. Pelo con-
trário, assumimos o rigor metodológico como fundamento que passa a 
ser a lente e o direcionamento dos estudos, inclusive para a revisão de 
literatura – cuidado e critério para a seleção dos fundamentos teóricos 
e autores, e para a revisão de conceitos e/ou noções acionados na pes-
quisa. Portanto, não se trata de quantidade, mas daquilo que mantém 
relação com as orientações paradigmáticas e metodológicas da pesquisa, 
que se apresenta como conhecimento válido à luz da crítica e do atual 
conhecimento, e que possibilita melhor compreender e explicar os objetos, 
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sistemas, fenômenos em estudo. E, consequentemente, sua tradução nos 
procedimentos de coleta e de análise dos materiais empíricos.

Isso nos exige flertar intensamente comos fundamentos metodológi-
cos, com os procedimentos e, com a mesma importância, com os obje-
tos/sistemas empíricos. Entendemos que a pesquisa sempre considera, 
dentre outros, os movimentos de tensionamento, (re)construção, impli-
cação, recursividade. Quais inquietações, questões e objetivos nos orien-
tam? Nessa direção, acreditamos que seja fundamental deixar o objeto/
sistema falar; dialogar com ele, analisar suas potencialidades, ver o que 
pode nos dizer e a relevância daquilo que nos diz. Mas, também: o que 
nos interessa dele? Para onde queremos ir? Qual lente pode ampliar e 
qualificar nossas reflexões? E, ainda, as próprias condições objetivas de 
realização (prazos, domínios, níveis, competências). 

Cabe destacarmos, aqui, algumas questões em perspectiva crítica:
a) Considerar os limitantes e as limitações da pesquisa não significa 

dizer que qualquer coisa possa ser validada como produção cien-
tífica. Dentre outras coisas, importa não confundirmos produção 
científica com o simples uso de uma gramática discursiva, reco-
nhecida para tal; um domínio que é da produção textual, mas não 
de conhecimento científico. O hábito faz o monge? Lógico que a 
narrativa (o parecer científico) também é importante, pois produz 
sentido. Porém, em si, não produz conhecimento científico. O bom 
uso das gramáticas até pode conformar bons exercícios de arti-
culação teórica, mas na maior parte das vezes não configura pro-
dução de conhecimento científico. No entanto, cabe observar que, 
em alguns casos, essa articulação teórica pode assumir importante 
papel no sentido de divulgação, de socialização do conhecimento 
científico existente;

b) Pela fragilidade da pesquisa ou frente aos níveis de dificuldade 
encontrados, simplesmente, desconsiderar o conhecimento cons-
tituído e reconhecido. Aqui, abordamos esse problema sob duas 
perspectivas: 1) desconsiderar esse conhecimento por não realizar 
boa revisão de literatura – nesses casos, são vários riscos, como os 
de apresentar resultados muito aquém do conhecimento existente 
e/ou de ser apenas tautológico. Por outro lado, uma boa revisão 
de literatura possibilita evidenciar, à luz do conhecimento novo, 
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as fragilidades do conhecimento existente, e isso permite (exige) 
realizar a crítica qualificadapara superá-lo; e 2) desconsiderar esse 
conhecimento porque se apresenta em nível muito avançado para 
o que o(s) pesquisador(es) conseguem se apropriar no momento 
da investigação, de modo que opta(m) por uma pesquisa que não 
tem valor, pois o que produz já está superado, ou, no máximo, no-
vamente, trata-se de conhecimento tautológico. Nesse caso, apesar 
de existir conhecimento que permite melhor compreender e explicar 
o sistema em estudo, o(s) pesquisador(es) opta(m) por lentes mais 
fracas, desfocadas ou mesmo equivocadas – algo como traços de 
certa covardia científica e intelectual;

c) Ausência ou pouco uso da crítica e a falta de prudência. Antes de 
qualquer coisa, destacamos que não se trata da crítica pela crítica, 
de simples ataques, de ‘terra devastada’. Aliás, essas postura e prá-
ticas tendem a ser tão perniciosas à ciência quanto a ausência de 
crítica. Consideramos, sim, a responsabilidade e a ética dos pes-
quisadores em evidenciar o que ainda se mantém válido do co-
nhecimento produzido e o que precisa ser deixado de lado para 
podermos seguir adiante. Importa ressaltar que ao não realizarmos 
a crítica qualificada, torna-se muito difícil a consolidação da área 
como subcampo de pesquisa, pois que comprometemos a possi-
bilidade de avançar em termos de qualificação do conhecimento 
produzido. Cabe a ressalva de que realizar a crítica ao conheci-
mento existente não significa desrespeitoaos pesquisadores, pois 
é da natureza do conhecimento científico ser permanentemente 
questionado e superado, sempre que for o caso. Entretanto, tam-
bém precisamos cuidar com a crítica imprudente/improcedente, 
do tipo “tocar de ouvido”. Importa tomarmos todo cuidado com as 
sutilezas e pressupostos dos conceitos e noções empregados pelos 
autores. Pelos avanços do conhecimento, muito do que eles afir-
maram em outro contexto pode estar superado, porém, é prová-
vel que ao longo do tempo e das suas investigações também suas 
concepções tenham sido complexificadas. Portanto, é preciso ana-
lisar esses desdobramentos para não sermos precipitados e/ou ne-
gligentes. Como exemplo desse processo ao longo do tempo, no 
nosso caso (conforme evidenciamos anteriormente), a noção de 
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‘comunicação organizacional” tem sido nosso objeto teórico desde, 
pelo menos, o final da década de 1990, quando realizamos nossas 
primeiras pesquisas, depois publicadas em livro (BALDISSERA, 
2000).Ao longo desse tempo, complexificamos a compreensão que 
tínhamos sobre comunicação organizacional, e realizamos vários 
desdobramentos. Vale destacar que em perspectiva conceitual, a 
alteração de um único termo pode significar mudança radical de 
concepção. Não podemos desatentar a isso. Então, é fundamental 
observar que se mudamos de percepções e ajustamos nossas lentes 
de mundo, as leituras rápidas/fragmentadas tendem a se traduzir 
em simplificações. As revisões exigem cuidados para evitarmos  
esses problemas.

d) Necessidade de ampliar a revisão. Poderíamos ressaltar a exigên-
cia de revisão de literatura internacional, porém, restringimo-nos 
à literatura nacional. Como área, lemos muito pouco e/ou não 
conhecemos bem a produção nacional sobre diversos temas da 
área (e isso tende a se traduzir em muita produção tautológica). 
Supomos que esse quadro se deva a vários motivos, tais como: 
político/relações de poder no subcampo e campo, filiação teórica, 
desconhecimento, restrição de tempo e/ou uso inadequado do 
tempo, comodismo, enfim, até mesmo por arrogância (como se 
nada válido tivesse sido produzido e divulgado até o presente). 
Vale ressaltar, nessa direção, que em Ciências Sociais e Humanas 
menos de 10% dos papers publicados em periódicos são lidos;

e) Tendência ao produtivismo. Nessa perspectiva, sob a pressão das 
agências de avaliação e fomento, as/os pesquisadoras(es) atentam 
para prazos e número de publicações, de modo que as pesquisas, 
em boa parte das vezes, são publicadas em “pequenas fatias” (al-
guns estudos, alguns resultados). Nesse cenário, também o texto 
da disciplina cursada tem que ser publicado, o texto do congresso 
tem que ser publicado, mesmo que tenha sido feito sem base em 
qualquer pesquisa sistematizada, apenas um objeto analisado ra-
pidamente para poder participar do congresso; um ligeiro texto 
com sentidos e gramática de ensaio. Lógico que ensaios são impor-
tantes. Aliás, para a nossa área, são fundamentais para os rompi-
mentos, os redimensionamentos da pesquisa e dos fundamentos, 
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por isso são mais difíceis, complexos e tendem a exigir muita de-
dicação para a pesquisa. Mas o produtivismo articulado ao desejo 
de estar no lugar de autoria (o lugar do autor inaugural, há muito 
abandonado pelas teorias do discurso, dentre outros, mas ainda 
muito sonhado pelos pesquisadores), o desejo de ocupação do centro 
da cena também tem produzidodegenerações fundamentais.

Aqui, após essas considerações, retomamos as questões da metodo-
logia e procedimentos. O flerte de que falávamos se materializa em revi-
sões de literatura e nas definições de filiação epistêmico-metodológica, 
isto é, nas decisões sobre quais fundamentos em termos de conhecimento do 
conhecimento orientam as pesquisas, bem como sobre quais as grandes 
lentes que trazem consigo tais fundamentos. No caso das nossas investi-
gações, conforme destacamos, de modo geral nos ancoramos, em deter-
minados casos nas teorias semióticas (linguagem) e noutros na análise do 
discurso (corrente francesa); no interacionismo simbólico associado às 
discussões em relação ao poder (às relações de poder) desenvolvidos por 
Bourdieu (1996, 1998) e Foucault (1987, 1996a, 1996b), dentre outros; na 
perspectiva simbólica da cultura, especialmente a partir de Geertz (1989) 
e Thompson (1995); e no Paradigma da Complexidade, particularmente 
a partir dos três princípios fundantes, conforme Morin(MORIN, 1996, 
2000a, 2000b, 2001, 2002, 2005).

Dessas articulações, os procedimentos de campo contemplam um 
conjunto amplo de técnicas, geralmente articuladas. Dentre elas, as coletas 
podem se dar por pesquisa documental (inclusive para dados disponí-
veis na internet), entrevistas semiestruturadas, observação (em alguns 
casos) e grupos focais. Nas análises, por sua vez, em acordo com os fun-
damentos e objetivos do estudo e atentando para as especificidades do 
objeto/sistema estudado, tendemos a empregar as técnicas de análise de 
conteúdo (com excelentes resultados), deanálise de discurso, de análise 
semiótica, de análise semiótico-discursiva, e a hermenêutica de profun-
didade, entre outros.

De qualquer forma, e já encaminhando para o fechamento, importa 
destacarmos que nossos fundamentos teóricos e metodológicos assumem 
vieses de interpretação (construção social da realidade, representações, 
imagem-conceito, cultura, imaginário, processos de instituição, produ-
ção e circulação de efeitos de sentidos, circulação simbólica, redes de 
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significação, apenas para evidenciar algumas dessas marcas discursivas), 
de crítica (fundamentos da análise do discurso, teoria semiótica, teorias 
críticas das relações de poder, sujeitos nas organizações e sofrimento, 
disputas de sentidos, responsividade, ética, interesse público, públicos e 
opinião pública), de interdependência sistêmica (redes simbólicas, cir-
culação simbólica, Paradigma da Complexidade, sistemas vivos, ética do 
comprometimento, disputas de sentidos,interação e escuta, sustentabi-
lidade, dialogismo etc.), e de atualização de relações de poder (novamente, 
disputas de sentidos, saberes e domínios, poder e capital simbólicos, 
estratégias, visibilidade, discursos, identidades/alteridades, estruturas, 
fissuras e perturbações sistêmicas, interdependência, processos colabo-
rativos, meios e práticas).

Além disso, procuramos flertar com os objetos empíricos antes de 
definirmos os métodos e os procedimentos que serão adotados. Acredi-
tamos que seja fundamental deixar o objeto/sistema“falar”, dialogar com 
ele, analisar suas potencialidades, ver o que ele pode nos dizer e a rele-
vância do que diz; mas, também, atentar para o que nos interessa dele, 
para onde queremos ir, para identificar qual lente pode ampliar nossas 
reflexões. E, ainda, as próprias condições objetivas de realização (prazos, 
domínios, níveis).Caminhando fazemos o caminho da pesquisa.
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Topografias do diálogo  
nos contextos organizacionais
Rennan Lanna Martins Mafra
Ângela Cristina Salgueiro Marques

Introdução

O interesse pelo conjunto de problemas aberto pela noção de diálogo 
nos contextos organizacionais não se trata de gesto recente. Dentre as 
inúmeras evidências que confirmam tal quadro, pode-se identificar na 
própria emergência das atividades de relações públicas e de comunicação 
organizacional uma forte demanda pelo aprimoramento de interações 
mais dialógicas com públicos, nos contextos sociais modernos em crise 
(Kunsch, 1997). Ainda que o diálogo não possa ser tomado como gesto 
de harmonia (Marques; Mafra, 2013), muito menos como sinônimo de 
comunicação organizacional (Mafra; Marques, 2015), é inegável o quanto 
as interações entre organizações e públicos, em cenários democráticos, 
solicitam o diálogo como gesto capaz de produzir resultados comunica-
cionais supostamente mais justos e legítimos (Bohman, 2009). Dito por 
outras palavras, uma vez permitindo a construção de cenas dialógicas, as 
organizações, por suposto, buscariam fazer coro às expectativas contem-
porâneas pelo aprimoramento democrático nas relações engendradas 
entre instituições e sujeitos sociais, nos contextos recentes de sociedades 
complexas e pluralistas.
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Se em outros trabalhos mantivemos forte interesse em a) compreender 
como o diálogo é operado nos contextos organizacionais (Marques; 
Mafra, 2014), ou mesmo em b) indicar quais dimensões poderiam ser 
atribuídas ao diálogo quando assumido pelos sujeitos nas organizações 
(Marques; Mafra, 2013), ou ainda em c) demonstrar a potência política 
do diálogo na produção de cenas de dissenso, instauradoras de novas 
possibilidades de interfaces com públicos (Mafra; Marques, 2015), o in-
teresse disposto nesse artigo é o de problematizar as possíveis implica-
ções que gravitam em torno da mobilização discursiva do diálogo nos 
cenários organizacionais.

De modo mais específico, pretendemos compreender como o emprego 
discursivo da noção de diálogo aparece como promessa para a resolução 
de inúmeros conflitos morais que emergem nos ambientes interacionais 
das organizações. Entendem-se, nesse sentido, os conflitos morais como 
as diversas situações de desrespeito, desvalorização e desconsideração às 
quais sofrem os sujeitos (Honneth, 2003; Rancière, 1995; 2000; Marques, 
2013), em meio às interações estabelecidas nos contextos organizacionais. 
É inegável a relação que tais conflitos possuem com os contornos 
identitários assumidos pelos sujeitos (Taylor, 2011a; 2011b), nas mais 
variadas situações comunicacionais deflagradas nas organizações. Para 
além, portanto, de uma visão que toma os sujeitos enquanto tábulas 
rasas, facilmente adaptáveis às normas e às regras impostas, ou enquanto 
entidades fixas, instrumentalizadas pelas funções prescritas nas relações 
de trabalho e de especialização, admitimos, nas próximas linhas, um olhar 
que toma os sujeitos como instâncias instáveis, complexas e incompletas 
– quadro esse que pode ser evidenciado não apenas em contextos sociais 
mais amplos, como também nos ambientes relacionais constitutivos das 
organizações.

A compreensão dos conflitos morais e dos contornos identitários nos 
contextos organizacionais é possível na medida em que se admite o espaço 
organizacional como âmbito de contradições, incompletudes, des-orga-
nizações, des-estabilizações; des-controles; des-igualdades (Mafra; Mar-
ques, 2015; Baldissera, 2007; 2009a; 2014). O reforço dessa compreensão 
pode ser vislumbrado por uma espécie de visada discursiva às interações 
nos contextos das organizações: independente das inúmeras correntes 
que imputam concepções teóricas à noção de discurso, tal visada é capaz 
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de revelar a instabilidade dos campos interacionais nos ambientes orga-
nizacionais – ainda que, inúmeras vezes, os discursos prescritivos oficiais 
tentem tomar tal instabilidade como inexistente (Baldissera, 2009a). 
Nesse sentido, uma análise discursiva dos cenários organizacionais é capaz 
de evidenciar o movimento próprio de inúmeras práticas de sentido em 
disputa (Baldissera, 2007), frente aos possíveis e variados contextos or-
ganizacionais nos quais acontecem as interações. Sendo assim, interessa-nos 
compreender em que medida a noção de diálogo é mobilizada discur-
sivamente enquanto promessa orientadora para encaminhamento e re-
solução dos conflitos morais, frente a inúmeros e possíveis contornos 
identitários presentes nos ambientes organizacionais. 

Dessa maneira, partindo de uma metodologia baseada, essencialmente, 
em pesquisa bibliográfica, colocam-se como objetivos desse artigo a 
produção de duas principais reflexões. A primeira busca compreender a 
relação existente entre práticas discursivas, diálogo e concepções de bem 
e de moralidade na produção de contornos identitários e de conflitos 
morais nos contextos organizacionais. A segunda volta-se a investigar 
em que medida tais contornos insinuam topografias discursivas (formas, 
relevos, disposições espaciais) às concepções de diálogo mobilizadas em 
cenários de conflitos morais – topografias essas assumidas enquanto 
conjuntos discursivos justapostos, despedaçados, fragmentados e 
conflituosos, ainda quando o diálogo é operado discursivamente como 
promessa de harmonização e de resolução de tais conflitos. 

Para isso, esse trabalho se organiza em três partes. Em primeiro lu-
gar, serão mobilizadas as noções de identidade e de moralidade como 
propostas por Charles Taylor (2011a), uma vez que constituem relevan-
te matriz teórica para a compreensão do lugar dos conflitos morais nos 
contextos organizacionais. Dentre outros feitos, tal matriz permite tomar 
o diálogo como uma espécie de prática discursiva do bem, voltada à orien-
tação moral no espaço organizacional, em tempos de multiculturalismo 
(Taylor, 2011b) e de democracia (Bohman, 2009). Em seguida, o texto 
procura evidenciar que a mobilização discursiva da noção do diálogo 
nos ambientes organizacionais produz-se a partir de topografias (dispo-
sições espaciais) multiformes e fragmentadas, tendo em vistas as inúme-
ras disputas de sentido (Baldissera, 2009a) que envolvem as concepções 
discursivas de diálogo vitalizadas em processos comunicacionais nas 
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organizações. Assim, para demonstrar a qualidade instável e despedaçada  
dessas topografias discursivas, assumiremos a compreensão proposta 
por Baldissera (2009a), ao reconhecer a comunicação nos contextos or-
ganizacionais como um fenômeno composto pela manifestação de três 
âmbitos comunicacionais interligados: a organização comunicada; a orga-
nização comunicante; e a organizaç-ão falada. 

As considerações finais serão responsáveis por insinuar um quadro 
político de compreensão aos discursos sobre o diálogo – discursos estes 
tomados enquanto lugares capazes de revelar a desigualdade na partilha 
do sensível (Rancière, 2000), verificada nos contemporâneos ambientes 
interacionais constitutivos das organizações.

Diálogo como concepção discursiva de bem: identidade e  
conflitos morais nos contextos organizacionais contemporâneos

A compreensão do diálogo como uma espécie de concepção discursiva 
de bem torna-se possível quando aceitamos o desafio presente em um 
dos ambiciosos projetos teóricos empreendidos pelo filósofo canadense 
Charles Taylor (2011a, p. 63): “examinar o quadro de fundo de nossas 
intuições morais” com vistas a descortinar a intrínseca relação entre 
identidade e moralidade. Segundo Taylor (2011a, p. 30), não podemos 
escapar de uma experiência moral real, uma vez que  

a maneira mesma como andamos, nos movemos, gesticulamos e 
falamos é moldada desde os primeiros momentos por nossa cons-
ciência de estar na presença de outros, de nos encontrarmos num 
espaço público e de que esse espaço pode trazer potencialmente o 
respeito ou o desprezo, o orgulho ou a vergonha.

De tal sorte, quem somos, ou seja, o modo como nossa identidade se 
apresenta, vincula-se inevitavelmente ao sentido da posição que ocupa-
mos em relação ao bem1, de modo que a natureza do bem pelo qual nos 
orientamos corresponde à maneira como estamos situados em relação a 

1. Para Taylor (2011a), o termo bem é utilizado em sua obra “num sentido bastante 
geral, designando qualquer coisa considerada valiosa, digna, admirável, de qualquer 
tipo ou categoria”.



87topogrAfiAs do diálogo  nos contextos orgAnizAcionAis

ele. Assim, a identidade possui uma ligação inevitável como uma espécie de 
orientação: “saber quem se é equivale a estar orientado no espaço moral, 
um espaço em que surgem questões acerca do que é bom ou ruim, do que 
vale e do que não vale a pena fazer, do quem tem sentido e importância 
(Taylor, 2011a, p. 44)”. Dessa maneira, a posição que ocupamos no espaço 
moral possui relação direta com a orientação de bem que possuímos. 
Na empreitada de “rastrear os vínculos existentes entre nosso sentido do 
bem e nosso sentido do self” (Ibidem, p. 63), Taylor considera que somos 
um “self na medida em que nos movemos num certo espaço de inda-
gações, em que buscamos e encontramos uma orientação para o bem” 
(Ibidem, p. 52).

Nesse raciocínio, o filósofo compreende a identidade como a emer-
gência de um processo (um vir-a-ser, em referência heideggeriana) que 
expressa não apenas onde estamos, mas também para onde vamos; que in-
sinua qual direção assumimos nas “redes de interlocução” em que cons-
truímos indagações morais para mover nossas vidas (Ibidem, p. 55). Para 
Taylor (2011a, p. 76), tal processo é essencialmente relacional e discur-
sivo: a orientação e a direção dos contornos identitários se fazem pela e 
na linguagem, requerendo, inevitavelmente, uma compreensão de nossa 
vida “em forma narrativa, como uma ‘busca’”. Tomar a palavra, para o 
autor, é assumir um poder que torna disponível uma fonte moral, até 
então desconhecida ou não totalmente experimentada sem os usos da 
linguagem e do discurso.

Entretanto, Taylor (2011a, p. 56) denuncia as concepções de individu-
alismo desenvolvidas pela cultura moderna que retratam o sujeito como 
aquele que “encontra suas coordenadas dentro de si mesmo, que declara 
independência das redes de interlocução que o formaram originalmente 
ou, ao menos, as neutraliza”, ainda que potencialmente. A projeção desse 
self pontual ou neutro, como chamado pelo canadense, corresponde a um 
tipo de sujeito que “acredita na objetificação desprendida, que vê o domínio 
da razão como uma espécie de controle racional das emoções conseguido 
pelo distanciamento do escrutínio científico”, e que, ao mesmo tempo, 
sugere alguém que “rompeu com a religião, com a superstição, resistiu 
a adulações das visões de mundo agradáveis e lisonjeiras que ocultam 
a austera realidade da condição humana num universo desencantado” 
(Ibidem, p. 68-69).
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Apesar de tais características representarem, para o self pontual, uma 
fonte de profunda satisfação e orgulho, o reducionismo das fontes morais 
a uma espécie de postura epistemológica não foi capaz de dissolver as 
preocupações constitutivas da identidade – mesmo porque, a concepção 
de bem que orienta o self pontual revela-se escondida por detrás de 
formas de dominação, percebidas enquanto tais na medida em que o 
próprio projeto moderno entra em crise (Taylor, 2011a).  Já apontava 
Castoriadis (1981) que a crise do projeto moderno corresponde à crise 
de suas significações sociais imaginárias, algo que perpassa toda a sorte 
de contextos, revelando a falibilidade de uma moral universalizante, 
centrada na instrumentalização, na dominação e numa meritocracia 
exclusiva e excludente, promovida pela ciência e pelo capitalismo.

Na visão de Taylor (2011a, p. 125), “uma concepção de bem torna-se dis-
ponível para as pessoas de uma dada cultura quando vem a ser expressa 
de alguma maneira”, de modo que os conflitos morais tomam parte em 
meio a uma rede de interlocuções quando há evidências de contornos 
identitários cuja orientação discursiva não corresponde a determina-
das concepções de bem ora tidas como aceitas. Levando-se em conta 
a expressão acerca de uma ampla crise do projeto moderno, pode-se 
considerar que os conflitos morais vinculados a contornos identitários 
contemporâneos instauram-se, dentre outras razões, mediante um pa-
râmetro fundamental de orientação em direção ao bem: a mobilização 
discursiva da noção de diálogo – gesto capaz de, supostamente: a) romper 
com uma autenticidade absoluta do self pontual, fundindo-a com os ho-
rizontes de contextos multiculturais (Taylor, 2011b) e b) colaborar para a 
consolidação da democracia, tomada como horizonte político adequado 
às demandas por legitimidade e justiça de sociedades complexas e plura-
listas (Bohman, 2009).

Com relação ao primeiro aspecto, Taylor (2011b, p. 73) reconhece aquilo  
que chama de “autodefinição no diálogo” como gesto capaz de superar a 
autenticidade autorreferencial e descolada do mundo, alegoria típica do 
self pontual. Para o canadense, o diálogo, enquanto locus conector dos 
sujeitos à cultura, restituindo-os às redes de interlocução, seria capaz de 
evidenciar a formação de contornos identitários abertos às demandas 
contemporâneas por respeito às diferenças, na medida em que permite 
ao sujeito uma espécie de abertura a horizontes múltiplos de significados. 
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Assim, tais contornos lançam mão do diálogo de modo a admitirem “(i) 
criação e construção, assim como descoberta, (ii) originalidade e, frequen-
temente, (iii) oposição às regras da sociedade e mesmo potencialmente ao 
que reconhecemos como moralidade” (Taylor, 2011b, p. 73).  

Com relação ao segundo aspecto, é válido considerar que o diálogo 
torna-se gesto qualificador de contextos democráticos pluralistas e 
complexos, nos quais se apresentam demandas por legitimidade e justiça, 
pautadas em inúmeras redes de interlocução. Nessa seara, destaca-se a visão 
do deliberacionista James Bohman (2009, p.42), para quem a democracia 
se constitui “mergulhada na ação social do diálogo – da troca de razões”. 
Nesse sentido, o diálogo aparece como possibilidade de conectar sujeitos 
plurais, afetados por situações problemáticas em contextos específicos, 
funcionando como “um ideal distributivo de acordo que outorga a cada 
um sua própria motivação para cooperar em um processo de julgamento 
público” (Ibidem, p. 64).

Pelas searas do multiculturalismo e da democracia, o diálogo aparece, 
portanto, como configuração voltada a imprimir um sentido de orienta-
ção no espaço de indagações sobre o bem. Com enorme força moral, ele 
se apresenta como ponto de referência para a direção dos sujeitos, bem 
como objeto de investidas em articulações discursivas que dele possam 
aproximar os contornos identitários ora assumidos. Por tudo isso, pode-
mos tomar o diálogo como concepção discursiva de bem, voltado à orienta-
ção moral nos cenários organizacionais. Nesses contextos, não dialogar 
passa a ser sinônimo de sobrepujar a diferença2, desconsiderando o valor 
do outro, e de instalar práticas não democráticas de ação.  

Entretanto, é válido considerar as peculiaridades das organizações 
quando tentam formar seus contornos identitários por meio de uma 

2. Parte das discussões realizadas pelo pesquisador norte-americano Dennis 
Mumby (2010) que tem ganhado considerável espaço na área de comunicação or-
ganizacional no Brasil nos últimos seis anos, fazem coro à perspectiva multicultu-
ral encetada por Taylor (2011b). A abordagem dos estudos críticos nos contextos 
organizacionais (lugar ao qual Mumby (2010) se filia) e a noção de comunicação 
organizacional como humanização se mostram como indícios de um amplo movi-
mento da teoria social em direção à compreensão das complexas e contraditórias 
experiências contemporâneas assumidas pelos sujeitos em cenários de crise do 
projeto moderno.
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articulação discursiva com a noção de diálogo. Não podemos nos 
esquecer de que os espaços organizacionais se apresentam, por 
excelência, como âmbitos da materialização em pujança do projeto 
moderno: são sedes da nova sociedade que emerge com a modernidade. 
Orientam-se, em última análise, pela racionalidade instrumental que 
prescreve rotinas estruturantes (e limitantes) da ação dos sujeitos; 
práticas voltadas à eficiência, à eficácia e ao controle; construção de 
espaços de trabalho racionais. Por si sós, as organizações tendem 
a instituir padrões em direção a um processo nada dialógico de 
objetificação dos sujeitos. Todavia, e ao mesmo tempo, as organizações 
não podem se afastar do multiculturalismo e da democracia, gesto que 
as deixaria distantes de concepções contemporâneas de bem. Por tudo 
isso, o espaço organizacional instaura-se mediante indigesto paradoxo 
moral, evidenciado pelas tentativas de reconciliação de orientações para 
o bem extremamente opostas. É possível combinar os gestos ontológicos, 
típicos das organizações modernas, de padronizar, taxar, rotular, avaliar 
com a presença contemporânea de concepções morais críticas à própria 
racionalidade instrumental? Não sofreriam as organizações de uma força 
crônica, voltada sempre a instrumentalizar o diálogo e a inibir reflexões 
críticas dirigidas à própria instrumentalização?

Para não cair em visões totalizantes e nem chegar a conclusões preci-
pitadas que generalizem os espaços organizacionais como locais da total 
instrumentalização das práticas discursivas sobre o diálogo, no próximo 
tópico, tentaremos compreender, de um ponto de vista comunicacional, 
os espaços relacionais nas organizações a partir da proposta de Baldisse-
ra (2009a). Como aponta Taylor (2011a, p.71), se “a orientação no espaço 
moral mostra-se [...] similar à orientação no espaço físico” e se o espaço 
físico apresenta topografias distintas, o espaço moral discursivo relacio-
nado ao diálogo também se constitui por relevos, formas específicas, dis-
posições espaciais, como veremos a seguir.

Topografias discursivas do diálogo nos cenários  
das organizações

Compreender as disposições discursivas multiformes e fragmentadas do 
diálogo nos cenários organizacionais é gesto possível na medida em que 
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se reconhece os próprios ambientes relacionais das organizações como 
espaços instáveis, em permanente jogo de forças. Em profunda conso-
nância com o Paradigma da Complexidade, proposto por Edgar Morin, 
Baldissera (2007, p. 231) assim entende a organização (e suas identida-
des) não como “algo completo, uníssono e sempre coerente. Também 
não se sustenta a ideia de a organização/instituição ser somente orde-
nação, organização, estabilidade”. Desse modo, Baldissera (2007, p. 231) 
lança sua proposta a partir da noção de que “o ordenado, o organizado e 
o estável guardam em si o desordenado, o desorganizado e o instável”, de 
modo que, desse permanente e tenso jogo de forças, os sistemas organi-
zacionais ganham possibilidades de se regenerarem e se atualizarem, em 
meio a seus ambientes relacionais. 

Por tudo isso, ainda que tendencialmente uma organização busque 
uma espécie de fechamento estratégico “para construir-se e instituir-
se como uma dada coerência/ordenação identitária frente ao outro 
(sua alteridade)”, ela, simultânea e intrinsecamente, se abre “para, em 
tensões/disputas com sua alteridade (de qualquer qualidade), atualizar-
se (regenerar-se) e torna-se mais complexa em relações dialógico-
recursivas” (Ibidem, p. 231-232). O próprio princípio dialógico para 
Morin, nos termos de Baldissera (2007), reconhece a presença de 
perturbações e de pulsões antagônicas, concorrentes e complementares, 
na expressão de qualquer fenômeno pretensamente organizado. De tal 
sorte, Baldissera (2009a) reconhece a comunicação organizacional como 
fenômeno que não se restringe aos âmbitos da fala autorizada, constitutiva 
dos processos formais organizados e dos discursos tidos como oficiais. 
Tomar a comunicação como um processo de construção e disputa 
de sentidos (Baldissera, 2009a) demanda também tomar os sujeitos 
em interação nos contextos organizacionais como forças em relação, 
portadores de inúmeras, incertas e infinitas redes interacionais3 – para 
muito além de um olhar que privilegia as manifestações organizadas, 
aparentemente coerentes (Baldissera, 2009a). É nesse sentido que, em 
tais redes, os sujeitos tendencialmente buscam fontes morais diversas 

3. Aqui, localizamos uma importante interface com a noção de redes de interlocução 
de Taylor (2011a), ainda que tal interface não apareça explicitamente na obra de 
Baldissera (2009a).
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(muitas vezes antagônicas e contraditórias) para se orientarem num 
espaço moral organizacional plural e complexo, aberto a concepções de 
bem igualmente múltiplas e, por vezes, paradoxais.

Por isso, Baldissera (2009a) reconhece a comunicação nos contextos 
organizacionais como um fenômeno composto pela manifestação de 
três âmbitos comunicacionais interligados: a organização comunicada; a 
organização comunicante; e a organização falada. A organização comunicada 
constitui processos formais e disciplinadores, e corresponde à fala autori-
zada da organização – a partir da qual são selecionados estrategicamente 
elementos, muitos deles, voltados ao autoelogio, com vistas à conquista 
de legitimidade, reconhecimento, vendas, lucro e de quaisquer outros 
capitais. A organização comunicante, que se conforma por um processo 
de atualização dos sentidos organizacionais, quando qualquer sujeito/
instituição estabelece interações com a organização, inéditas e/ou infor-
mais, carrega o potencial de forçar a ordem imposta a novos movimentos 
de re(organização). Como aponta Baldissera (2009a, p.118-119), “essa 
compreensão permite dar relevo aos processos dialógico-recursivos, pois 
atenta para a possibilidade e fertilidade de ocorrências de relações comu-
nicacionais que escapam ao planejamento (e controle)”, com potencial 
de perturbação do status quo. Já a organização falada, constitui-se pela 
evidência de processos informais e indiretos, realizados fora do âmbito 
organizacional – nos quais a organização partilha de verdadeira impo-
tência para estabelecer qualquer controle direto (embora possa estabele-
cer algum tipo de acompanhamento).

Sendo assim, a mobilização discursiva da noção do diálogo nos 
contextos organizacionais produz-se por topografias fragmentadas e 
múltiplas, em meio às disputas de sentido engendradas no âmbito da 
comunicação organizacional. A qualidade instável e despedaçada dessas 
topografias discursivas, envoltas ao diálogo enquanto concepção de 
bem no espaço moral organizacional, pode ser problematizada levando 
em conta as categorias propostas por Baldissera (2009a). Tais categorias 
são insinuadoras de contextos relacionais em meio aos quais atividades 
conformadoras das práticas discursivas dos sujeitos ganham expressão 
e particularidade. Sendo assim, tomar o diálogo enquanto prática 
discursiva orientada (e orientadora) ao bem pelo prisma da comunicação 
organizacional de Baldissera (2009a) é gesto que indica as disposições 
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discursivas do diálogo quando articulado como fonte moral nos contextos 
da organização comunicada, da organização comunicante e da organização 
falada. Dito por outras palavras, o sentido moral das práticas discursivas 
sobre o diálogo pode ser suposto pelos moldes discursivos que, em processo 
recursivo, são atualizados em e são atualizadores de cada um dos contextos 
relacionais constituidores da comunicação organizacional. 

Prescrevendo a organização comunicada um contexto relacional mar-
cado por processos disciplinadores e formais, a mobilização discursiva 
do diálogo nesse espaço tende, por sua vez, a se apresentar como algo 
também disciplinador e formal. Como moeda de troca com vistas a ga-
nhos imediatos, sobretudo no que se refere a uma articulação formal 
com as principais fontes morais que orientam as ações sociais na con-
temporaneidade, o emprego discursivo do diálogo projeta sentidos de 
uma organização que respeita as diferenças e que se mostra democrática 
em seu modo de agir. Assim, a fala autorizada se volta com força to-
talizadora e instrumental sobre as práticas discursivas do diálogo: com 
visas a confirmar a ordem imposta, o diálogo tende a ser tomado como 
promessa de harmonização e como gesto acabado, universalmente orien-
tador de um bem para todos. Obviamente, a organização comunicada é 
sempre forçada, pelos contextos sociais em que se inscreve, a se abrir a 
novos sentidos e fontes morais. Por isso, a chegada do diálogo ao campo 
da organização comunicada é parte de um processo histórico de embates, 
em que o mesmo passa a funcionar como uma espécie de orientador/
materializador de concepções de bem contemporâneas. Entretanto, as 
tentativas de organização da fala autorizada tendem a sugerir o diálo-
go para suprimir os conflitos, uma vez que os processos disciplinadores 
não pretendem  considerar como positivas as perturbações causadas pelo 
ineditismo nas interações – a não ser que tal ineditismo seja apropriado 
e pasteurizado pelas formas oficiais.

As articulações em torno das fontes morais buscam conferir um certo 
poder diante de concepções de bem publicamente compartilhadas, como 
aponta Taylor (2011a). Sendo assim, o uso de uma concepção discursiva 
de diálogo nos contextos da organização comunicada tende, ironicamente, 
a instrumentalizar as trocas dialógicas – como evidenciado por Deetz 
(2010, p. 92), quando aponta que práticas dialógicas e participativas de 
tomada de decisão, por exemplo, são prejudicadas por inúmeras formas 
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ocultas de controle estratégico que violam a reciprocidade (Deetz; 
McClellan, 2009). Dessa forma, a dinâmica discursiva em torno do 
diálogo evoca a noção de prática articulatória (Laclau; Mouffe, 1985): 
por esses termos, o diálogo funcionaria como uma espécie de ponto nodal, 
em meio a necessidades de manutenção e permanência de uma posição 
hegemônica, construída mediante processos estratégicos, totalizantes e 
relacionais de legitimidade pública. Verifica-se, portanto, a expressão do 
diálogo como ideologia4.

Já no âmbito da organização comunicante, a mobilização discursiva do 
diálogo tende a emergir quando necessidades de atualização dos senti-
dos organizacionais – novos movimentos de re(organização) – também 
emergem. Nesse sentido, é o próprio diálogo que, discursivamente, se 
projeta como elemento capaz de fazer desaguar o conflito e a pertur-
bação numa nova ordem desejada pelos sujeitos. Assim, a organização 
comunicante acolhe o fenômeno do descortinamento de enquadramentos 
discursivos totalizadores por meio de uma resistência que se lança contra 
a opressão, a depender, obviamente, das forças em jogo, dispostas na or-
ganização. A organização comunicante, portanto, insinua o diálogo como 
âmbito do dissenso e da polêmica (Marques e Mafra, 2014), gesto de 
expressão dos falseamentos e das ideologias, das hostilidades e assime-
trias, das situações de assédio e de desrespeito, com vistas à modelagem 
de novos entendimentos nos contextos organizacionais. O diálogo, por 
esses termos, aparece, portanto, como possibilidade de reorganização do 
espaço moral organizacional, revelador da potência política presente (ou 
ausente) no estatuto dos sujeitos falantes. 

Por fim, no âmbito da organização falada, a ausência ou a presença do 
diálogo nos contextos organizacionais é revelada pelos sujeitos, estes que 
contam com a possibilidade de expressão mais livre acerca dos conflitos 
morais que vivenciam nos cotidianos organizacionais. Sendo assim, a 

4. No texto O reconhecimento como ideologia, Honneth (2006) aponta as distorções 
que o discurso do reconhecimento apresenta em determinados contextos, trans-
formando-se em ideologia. Nesses casos, o reconhecimento apresenta-se como 
estratégia de convencimento e de integração dos sujeitos a uma ordem social 
dominante. Esse caso se aplica muito bem quando o diálogo aparece (de modo 
instrumentalizado), na organização comunicada, como possibilidade de reconhe-
cimento das diferenças.
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mobilização discursiva do diálogo aparece como gesto voltado à reflexão 
sobre a aproximação ou o distanciamento dos contextos organizacionais 
em direção às concepções de bem compartilhadas publicamente – o res-
peito às diferenças e à democracia, como apontado em seções anteriores. 
A mobilização discursiva do diálogo é projetada, nesses espaços relacio-
nais, ora como desejo, ora como falta; ora como falseamento ideológico, 
ora como conquista organizacional; ora como mecanismo de escuta e 
evolução moral, ora como gesto desigual e moralmente conflituoso. En-
quanto fenômeno inacabado e descontínuo, a mobilização discursiva do 
diálogo evidencia as leituras e as novas autorias (ainda que voláteis e ta-
ticamente silenciosas, numa referência a Certeau (1994)) da organização, 
a partir de uma modelagem que permite, em determinado grau, uma 
expressão livre das articulações e das fontes morais experienciadas pelos 
sujeitos nas organizações.

Considerações finais

As discussões realizadas nesse artigo buscaram compreender que o apa-
recimento discursivo da noção de diálogo nos contextos organizacionais 
contemporâneos estabelece íntima relação com concepções de bem que 
orientam, discursivamente, a emergência de contornos identitários no 
ambiente relacional das organizações. Para isso, buscamos investigar em 
que medida tais contornos sugerem topografias discursivas (formas, re-
levos, disposições espaciais) às concepções de diálogo, sobretudo quando 
mobilizadas em cenários de conflitos morais. As topografias do diálogo 
insinuam um conjunto justaposto de lances discursivos, considerando-se 
ainda que os contextos da organização comunicada, da organização comu-
nicante e da organização falada se misturam no fluir da experiência or-
ganizacional, insinuando formas comunicacionais sempre aos cacos e 
carregadas de instabilidade e perturbação – mesmo com as tentativas 
impositivas de ordem e disciplina. 

Nesse sentido, qualquer tentativa de emprego discursivo do diálogo 
em contextos organizacionais não conseguiria unificar os sujeitos numa 
espécie de grande orquestra em harmonia. Ao contrário, o aparecimento 
discursivo da noção de diálogo é capaz de: a) descortinar as desigual-
dades morais em meio às quais vivem os sujeitos nos ambientes orga-
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nizacionais; b) colaborar para a instauração de um processo político de 
disputa pela partilha do sensível nos ambientes das organizações (Marques, 
2013; Mafra; Marques, 2015); e c) tornar possível a emergência de qua-
dros discursivos e interacionais justapostos, não padronizados, dispostos 
desigualmente, reveladores de papeis sociais em conflito e em distribuição 
assimétrica, conformadores de interações plurais, inusitadas e instáveis. 

Sendo assim, cabe investigar em que medida a organização comunicante 
aparece como potência política na reorganização dos sujeitos, no (re) 
tecer da cultura organizacional (Baldissera, 2009b) em direção a esforços 
por alteração da partilha do sensível, ou se as formas autoritárias e poli-
ciais não são capazes de permitir a instauração de novas possibilidades, 
minando as perturbações a ponto de as mesmas sequer parecerem reais. 
Por isso, quando o diálogo aparece como uma espécie de posicionamento 
no espaço moral, ele revela os cenários e os contextos autoritários e/ou 
democráticos – ainda que os discursos oficiais acreditem serem totali-
zantes. Fato é que a mobilização do diálogo revela o grande paradoxo de 
uma vivência organizacional instrumental, e, ao mesmo tempo, favorece 
a emergência dos conflitos morais diante das pressões enfrentadas nas 
rotinas organizacionais. 

Enfim, se a noção de diálogo é utilizada pela organização para que 
ela se posicione supostamente de modo mais correto no espaço moral 
contemporâneo, é essa própria noção que abre espaço para que os sujeitos 
avaliem, no espaço organizacional, em que medida podem (ou não) 
expor suas diferenças, em que medida se situam entre a realização e o 
sofrimento (Baldissera, 2014), em que medida interferem recursivamente 
no ou se apartam de modo opressor do ordenamento institucional. Por 
tudo isso, uma hermenêutica do espaço social em que se encontram 
as organizações é capaz de revelar o diálogo como discurso aos cacos, 
fazendo coro à incompletude da própria experiência moderna.
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COMunICAçãO PúBLICA  
E PúBLICOS EM quESTãO





Uma rota para teoria e prática  
em comunicação pública: a argumentação 
como luta cívica por reconhecimento,  
respeito e justiça
Heloiza Helena Matos e Nobre
Patrícia Guimarães Gil 

O CAPÍTULO PROPõE um caminho que oriente a perspectiva dos estudos 
em comunicação pública, enfatizando pressupostos teóricos que poderão 
guiar também projetos com vistas a uma ação pragmática. A diretriz de 
tal proposta tem como objetivo central de contribuir para a coerência e 
a densidade teórica e prática das investigações em comunicação pública, a 
partir de um viés crítico e engajado. Assim, fundamenta-se uma proposta 
de abordagem dos objetos de estudo da comunicação pública a partir de 
uma triangulação entre teoria discursiva (especificamente, a ação comu-
nicativa e a argumentação), teoria do reconhecimento e teoria do capital 
social.

Introdução

Os estudos de comunicação pública no Brasil apresentam-se claramente 
divididos por uma clivagem já estabelecida há alguns anos, e que se re-
sume na definição de dois territórios de ação: as esferas comunicacionais 
de governo (em que o público se confunde com o oficial e legitimado) 
e as cívicas (em que aqueles historicamente tratados como “ilegítimos” 
buscam formas de reconhecimento). Neste texto queremos uma vez 
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mais enfatizar que apenas a segunda opção se adequa a uma matriz de  
conhecimentos fundamentada na ação política crítica a partir da base da 
sociedade (em prol de grasroots movements). Tentativas de aproximação 
entre esses dois opostos têm sido propostas, com especial atenção para 
os estudos organizacionais. Porém, defendemos que elas não acolhem a  
escolha inicial (política) dos enunciadores a serem privilegiados numa 
rota que inclui: visibilidade das injustiças, valorização das demandas pú-
blicas e reconhecimento de direitos. E apenas as esferas comunicacionais 
cívicas oferecem a possibilidade de se genuinamente pensar a comunicação 
pública a partir desse tripé.

Para iniciarmos essa reflexão e, na sequência, apresentarmos alguns 
elementos que possam oferecer caminhos para adensar estudos e pro-
jetos práticos em comunicação pública, abordaremos inicialmente a 
perspectiva da comunicação como interação. Nos itens seguintes, pros-
seguiremos na discussão sobre ação comunicativa (HABERMAS, 2012) e 
argumentação. Por fim, a teoria do reconhecimento atualiza a proposta nor-
mativa habermasiana, à qual acrescentamos ainda o capital social numa 
visada política estratégica, formando assim uma triangulação teórica e 
metodológica para o campo da comunicação pública.

Comunicação como partilha

Dominique Wolton (2004, p. 29-32) propõe que a comunicação seja vista 
a partir de três níveis: direto, técnico e social. O primeiro diz respeito à 
experiência antropológica que define o ser humano, à medida que ele 
depende da comunicação para compreender e forjar sua própria expe-
riência. O segundo sentido de comunicação refere-se às técnicas e aos 
instrumentos que permitiram ao homem superar distâncias, amplian-
do sua capacidade de conexão. Os estudos sobre as mídias e sobre as 
tecnologias da informação muitas vezes se concentram na análise sobre 
o determinismo dessa dimensão, tanto numa perspectiva otimista (que 
considera que a atual midiatização interativa sinaliza para a possibilida-
de de emancipação da comunicação humana), como pessimista (que de-
nuncia o domínio da técnica sobre a visão humanista). Por fim, o terceiro 
sentido a partir do qual Wolton decide Pensar a Comunicação é o social, 
situado aqui como uma estrutura funcional. Com a modernização, o 
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intercâmbio comunicacional tornou-se uma necessidade dos sistemas 
econômicos, políticos e culturais.

Se o conceito de comunicação se desdobra nessas três vertentes, é pre-
ciso então encontrar entre elas um elemento de conexão, para que não se 
resumam a um só ponto de vista. Para Wolton, esse elemento é a intera-
ção, a partir da qual o autor se alinha também com a discussão proposta 
por Braga (2015). 

Aliás, é a interação mesmo que define a comunicação. E como as 
interações não cessam de crescer à medida que se passa da co-
municação direta à comunicação técnica e, finalmente, à comu-
nicação social funcional, pode-se concluir precipitadamente que 
há mais “comunicação”. E é aqui que impera a ambiguidade: as 
interações da comunicação funcional não são sinônimos de “in-
tercompreensão”.
Toda a ambiguidade do triunfo da comunicação vem disso: o sen-
tido ideal, intercambiar, compartilhar e compreender-se foi re-
cuperado e destruído pela comunicação técnica e, em seguida, 
pela comunicação funcional. O ideal de comunicação serviu de 
modelo – alguns dirão, de caução – ao desenvolvimento da comu-
nicação técnica e, depois, da comunicação funcional.
O ideal de troca e de compreensão serve, pois, de pano de fundo 
tanto ao desenvolvimento fantástico das técnicas de comunicação 
quanto ao da economia mundial. Nada surpreendente então, nessas 
condições, que um mal-entendido cada vez mais ensurdecedor 
acompanha a problemática da comunicação nas suas relações 
com a sociedade (WOLTON, 2004, p.32).

Compreender a comunicação como interação e como partilha é con-
trapor-se ao modelo de transmissão. Essa também foi a ênfase proposta 
por Paulo Freire (1982) em sua visão da comunicação não como desloca-
mento de informações prontas, mas como co-participação na construção de 
saberes. Sua interpretação sobre o sentido da comunicação está vinculada 
à visão de que o ser humano é eminentemente um ser criativo. Essa é 
sua vocação – que nem os sistemas funcionais conseguem apagar. As 
relações que o ser humano constrói no seu mundo e no seu tempo são 
“reflexivas e não reflexas” do que as estruturas querem determinar. O ato 
de reflexão, por sua vez, é relacional e só pode se realizar por meio da 
comunicação que envolve duas ou mais pessoas.
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É na comunicação que se buscam coletivamente os significados para 
a existência (individual e social), para os espaços ocupados, para os de-
sejos e intenções de futuro. Sem diálogo, não há possibilidade de cons-
trução de sentido coletivo. Sem princípio de igualdade, reciprocidade e 
percepção da própria potência criativa, enfraquece-se o diálogo. Se há 
potência de criação, pode haver transformação de realidade. É por isso 
que, nessas bases, a comunicação dialógica é necessariamente política, 
segundo Freire (LIMA, 2001, p. 63-64).

Mediante essas distinções, nossa proposta de adensamento dos pres-
supostos da comunicação pública abrange compreender as formas de in-
teração (ou comunicação) humana em suas dimensões relacional e (num 
passo adiante) política. Para efeitos pragmáticos, diferentes loci dessa 
comunicação podem ser investigados, inclusive as esferas de governo. 
A perspectiva relacional, no entanto, não pode se confundir com o cam-
po técnico dos sistemas comunicativos, como tradicionalmente o fazem 
os estudos organizacionais associados à nomenclatura da “comunicação 
pública”. Nestes, as dinâmicas e os controles técnicos enrijecem a dis-
tância entre interlocutores, forjando uma interação circunscrita a uma 
estrutura funcional.

As tentativas de restringir os estudos de comunicação ao espaço das 
mídias ou dos sistemas comunicativos das organizações (públicas ou pri-
vadas, como se tivessem os mesmos propósitos) têm sido uma estratégia 
para demarcar o campo como ciência (SODRÉ, 2014). Enfatiza-se, as-
sim, ora os usos dos meios, ora seus contextos e conteúdos. Do ponto 
de vista da comunicação governamental, perspectivas inclusive críticas 
são acionadas para discutir as formas de interpelação dos cidadãos pela 
administração pública e as possibilidades nelas contidas para promover 
uma “comunicação de mão dupla”, “integrada” e “inclusiva” – como se 
essa normatividade fosse possível em contextos de profundas diferenças 
e de conflitos. No entanto, a insistência em priorizar a análise dos meios 
acaba por reservar ao estudo da comunicação um só sentido, que é o 
técnico, mesmo a partir de uma perspectiva crítica incisiva.

Outro caminho é recuperar aquela dimensão interativa e partilhada 
de comunicação que “diz respeito à constituição do comum humano” 
(SODRÉ, 2014, p. 22). Na trilha normativa de Paulo Freire, isso equivale-
ria a migrar do paradigma transmissivo da informação para a produção 
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compartilhada de conhecimento. Isso significa ocupar-se da característica 
mais plástica da comunicação, que não se deixa apreender em códigos, 
algoritmos ou suportes midiáticos – que podem ser mobilizados como 
parte de estratégias presentes na base da sociedade para acionar os códi-
gos de linguagem constituídos como os únicos legítimos nos processos 
de luta por reconhecimento.

Para explorar alguns elementos desse resgate dialógico da comunicação, 
abordaremos a seguir o que avaliamos como as duas composições ele-
mentares do constructo denominado “comunicação pública”, segundo o 
território em que nos posicionamos: a ação comunicativa e a argumentação.

Ação comunicativa e argumento

Comunicação não é argumento, vale dizer. Comunicação é movimento, 
é troca dinâmica. Não se resume à palavra dita ou escrita, mas a faz girar 
entre os indivíduos numa interação formativa de identidade (MEAD, 
1972; SHAILOR, 1999). No entanto, é preciso dar um passo além diante 
do propósito de se construir uma rota para pensar a comunicação pública 
enfaticamente a partir de sua essência dialógica e política. Tomemos 
então o caminho da argumentação. Trata-se de aprofundar-se na direção 
da racionalidade e da intencionalidade da comunicação, próprias da luta 
política.

Denominamos argumentação o tipo de discurso em que os participantes 
tematizam pretensões de validade controversas e procuram resolvê-las 
ou criticá-las com argumentos. Um argumento contém razões que se 
ligam sistematicamente à pretensão de validade de uma exteriorização 
problemática. A “força” de um argumento mede-se, em dado contexto, 
pela acuidade das razões; esta se revela, entre outras coisas, pelo fato 
de o argumento convencer ou não os participantes de um discurso, 
ou seja, de o argumento ser capaz de motivá-los, ou não, a dar assen-
timento à respectiva pretensão da validade (HABERMAS, 2012, p. 48, 
grifos do autor).

Para Habermas (2012, p. 32-33), a fundamentação argumentativa 
requer que o sujeito confirme a pretensão de verdade de suas afirma-
ções. Se, em outra situação, o indivíduo anuncia a intenção de realizar 
determinada ação orientada a um fim, este deve também fundamentar 
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por que crê no sucesso de sua ação. Ou seja, a necessidade de justifica-
ções racionais está, para Habermas, na própria ontologia das asserções 
comunicativas e teleológicas. Mas, dentro de uma abordagem dialógica, 
isso pode ser exigente demais – e limitar outras possibilidades de enten-
dimento que não dependam de uma externalização argumentativa. Ele 
reconhece que a fala argumentativa é “inverossível” porque pressupõe 
condições muito difíceis (HABERMAS, 2012, p. 60) que foram tipificadas 
no que se convencionou chamar de “situação ideal de fala”. 

A caracterização ideal do encontro discursivo se tornou um dos ele-
mentos mais controversos da teoria argumentativa habermasiana quan-
do confrontada com realidades tão adversas para sua aplicação. Haber-
mas (2001) defende que a situação ideal de fala é condição para que 
os interlocutores alcancem entendimento sobre pontos em discussão. 
Parece-nos que essa condição é elementar para a comunicação pública 
política. Pressupõe-se, como ponto de partida, que este é o objetivo de 
todos os indivíduos que se propõem a um encontro discursivo: alcançar 
algum consenso que seja defensável por meio de argumentos racionais. 
Hipotetiza-se que o consenso, por sua vez, só pode ser alcançado numa 
situação em que os participantes daquela interação não estejam cons-
trangidos (por imposições de poder, de qualquer natureza); que tenham 
iguais oportunidades de acesso e participação na discussão; que se reco-
nheçam reciprocamente – não apenas respeitando o interlocutor, mas 
também considerando suas posições. 

Outro conceito chave para a obra habermasiana é o do consenso. 
Quanto mais próximos de um entendimento, mais provável é a coorde-
nação social. Para autores como Dryzek e Niemeyer (2006), a exigência 
de se alcançar um consenso é, no mínimo, uma obrigação rigorosa de-
mais para os interlocutores, a ponto de se considerar, por si só, um tipo 
de opressão. Em vez de se pensar, então, em alcançar uma resolução co-
mum numa discussão, eles propõem a consideração de um meta consenso, 
composto pelo conjunto de valores com os quais todos concordem para 
regular a argumentação.

Essa ideia de uma regra ampla que orienta as discussões e conforma as 
normas que seus participantes devem seguir está atrelada a outro conceito 
fundamental na teoria do agir comunicativo, que é o mundo da vida. Ele 
difere do mundo das coisas – objetivo e externo aos indivíduos. Também 
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se distingue das realidades intrinsecamente subjetivas. Refere-se, então, a 
aquele mundo em que normas de convivência e percepções comuns são 
compartilhadas e entronizadas.Afinal, “todo ato de entendimento pode ser 
concebido como parte de um procedimento cooperativo de interpretação, 
voltado a alcançar definições situacionais intersubjetivamente reconhe-
cidas” (HABERMAS, 2012, p. 138).

Esse é o ambiente de coordenação encontrado pelas pessoas em suas 
relações sociais institucionalizadas ou não. Torna-se possível, então, 
compreender o papel dos argumentos nesse mundo em que são nego-
ciadas as possibilidades de um entendimento naquelas bases em que o 
‘comum a todos’ não se dissolve em meio às subjetividades (com seus 
interesses particulares). A argumentação racional confere ao coletivo um 
meio mais “seguro” para a coordenação social – não apenas porque nos 
remete a uma lógica de exposição e fundamentação, mas porque os cri-
térios de validade dos argumentos comprometem todos os participantes 
a serem abertos à crítica. Isso só é possível diante de uma situação ideal 
de fala – e a ligação interna entre esses conceitos é o que faz da obra de 
Habermas uma estrutura difícil de ser desmontada (apesar das críticas 
sobre suas utopias). 

O mundo da vida é o terreno e é a substância do agir comunicativo. 
As tradições culturais compartilhadas entre os membros de uma comu-
nidade constituem o mundo da vida em que os sujeitos atuam de manei-
ra coordenada. Isso é possível apenas por meio de uma ação orientada 
ao entendimento – e que, por sua vez, orienta a comunicação pública. 
Seu oposto é a ação orientada a fins (teleológica), que se baseia em es-
tratégias definidas a alcançar o objetivo de um ator individual ou de um 
grupo sobre outro(s) e a despeito dele(s). Também diferencia-se do agir 
dramatúrgico, em que o sujeito se apresenta para o outro, revelando-se 
numa autorrepresentação nem sempre autêntica. O agir comunicativo 
opera entreos sujeitos sustentados num terreno comum que os vincula 
(o mundo da vida). 

O conceito do agir comunicativo, por fim, refere-se à interação de 
pelo menos dois sujeitos capazes de falar e agir que estabeleçam uma 
relação interpessoal (seja com meios verbais ou extraverbais). Os ato-
res buscam um entendimento sobre a situação da ação para, de ma-
neira concordante, coordenar seus planos de ação e, com isso, suas 
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ações. O conceito central de interpretação refere-se, em primeira 
linha à negociação de definições situacionais passíveis de consenso 
(HABERMAS, 2012, p. 166).

Assim, o agir comunicativo toma para si a tarefa que os sistemas admi-
nistrativo (especialmente o governamental) e econômico não conseguiram 
realizar, que é a integração social. O mundo dos sistemas opera pela lógica 
do autointeresse e pelos planos individuais de sucesso, que conduzem às 
estratégias competitivas de ação (em busca de dinheiro ou poder). Contra 
tudo isso, Habermas (2012, p. 45) confia no agir comunicativo como um 
elemento que possa produzir “energias aglutinantes”. 

Se resgatamos aqui os pressupostos originais da obra clássica haber-
masiana é porque reconhecemos neles aquelas premissas do que consi-
deramos comunicação pública – compreendida como a que favorece a 
expressão dos cidadãos na busca de seus direitos e de reconhecimento 
por meio de um engajamento conversacional cívico (GIL, 2016; MATOS 
E NOBRE; GIL, 2017). A centralidade desses conceitos (agir comunicativo 
e mundo da vida, em especial) está relacionada a uma rota específica, 
que parte da base da sociedade, em torno de questões partilhadas e pú-
blicas, e encontra um fluxo crítico, próprio da constituição conflituosa 
do público e do político. A disposição do argumento (como encontro e 
como gênero linguístico, por assim dizer) é estratégica nos processos da 
política, que pressupõem o debate sobre os temas de interesse geral, rom-
pendo com as barreiras enrijecidas pelos sistemas.  O “idioma oficial” da 
política é a argumentação – e este então se torna central no processo de 
reconhecimento das demandas invisibilizadas pela hermética gramática 
política. 

O caminho do reconhecimento

A vida política e cívica pressupõe o trabalho da argumentação. É por 
meio dela que se partilha uma opinião, gerando ou não uma ação coletiva 
convergente. Breton (2003, p. 10-11) contrapõe o argumento à persuasão 
forçada ou manipulada, e à demonstração científica (que convence pela 
prova material ou pela autoridade dos sábios envolvidos). Para recuperar 
a relevância histórica da argumentação, Breton lembra sua importância 
relacionada à noção de cidadania e aos princípios que configuraram o 
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sistema democrático, como o caráter de abertura do debate legítimo.  
A civilização romana, por exemplo, inseriu a argumentação no centro 
do ensino e da cidadania republicana. A formação das preferências, o 
debate sobre as diferentes opções para reger a vida pública e a tomada de 
decisões foram fundamentadas no exercício da boa argumentação. Uma 
das perspectivas mais interessantes adotadas por Breton é a de que a ar-
gumentação resulta em vínculos à medida que é motivada pela produção 
de um acordo entre os indivíduos que debatem.

A argumentação é dotada de uma intenção, de uma matriz de con-
teúdos (onde as opiniões nascem), de um contexto interativo, de regras 
para tal, de uma substância específica que é posta em debate e de sujei-
tos livres (porque se não o fossem, possivelmente não precisariam ser 
convencidos por um argumento, mas apenas forçados a agir conforme a 
opinião determinante).  A argumentação “cabe” nos temas mais diversos 
da experiência cotidiana e, por isso, se realiza no que Breton (2003, p. 43) 
denomina “espaço público leigo” – o terreno da comunicação pública, a 
nosso ver.

O que há na natureza e na ética argumentativa, de tão valioso a ponto 
de defendermos que ela se torne o fundamento central da comunicação 
pública e da democracia? A reposta está em sua normatividade discur-
siva, a qual orienta a definição de juízos morais amplamente universais 
para legitimar ideais de justiça.  No caminho da teoria discursiva de  
Habermas, argumentar é posicionar-se como ser moral e político. Per-
mite ao sujeito incluir-se na ordem social como um igual. Em situações 
concretas, a argumentação regida pela ética discursiva permite a solução 
de conflitos morais a partir do entendimento recíproco, alcançando po-
tenciais consensos que passam então a normatizar a vida coletiva.

Dessa forma, uma articulação prática da comunicação pública para a 
promoção de direitos passa pela argumentação e pelo debate aberto. Esse 
é seu dispositivo interacional basilar. A argumentação se fundamenta em 
pressupostos pragmáticos: ela parte necessariamente de questões identi-
ficadas na vida prática. É do sistema concreto (portanto, do mundo pro-
blemático da vida) que emerge a pauta para o debate entre sujeitos iguais 
e propensos ao mútuo reconhecimento numa oportunidade aberta.

A importância da argumentação é central tanto para Habermas quanto 
para John Rawls (2008), embora haja uma diferença fundamental entre a 
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ênfase que o primeiro dá ao rito do debate e a preocupação do segundo 
com a caracterização das pessoas que se utilizam da razão para a avalia-
ção das questões de justiça. Sen (2011, p. 75-76), que confronta a obra 
dos dois autores, alinha-se a Habermas e Rawls em suas considerações 
acerca de debates públicos que coloquem em discussão diferentes e con-
trárias razões acerca de temas importantes para a sociedade. Eles concor-
dam com a necessidade de se alcançar critérios imparciais ou objetivos 
a serem alocados na argumentação para a definição do que é justo (GIL; 
MATOS E NOBRE, 2013).

O que difere fundamentalmente a defesa de Amartya Sen sobre o 
papel da argumentação acerca da justiça é sua obstinação em, antes de 
tudo, apontar as injustiças. Para ele, essa demanda é mais urgente e con-
creta do que o desenho de qualidades e procedimentos para a definição 
normativa do ideal de justiça. Em um ou em outro caso, no entanto, o 
entendimento no debate dependerá da partilha de concepções razoáveis 
de justiça (SEN, 2011, p. 86).  Isso dá à argumentação um lugar superior 
na vida humana e na vida cívica. Permite que tais concepções razoáveis 
sejam aquelas discutidas abertamente e de forma inclusiva – e que este-
jam submetidas ao exercício público da razão. Esse debate participativo 
na vida política, ao lado da possibilidade de interação pública e do diálogo, 
é o coração da democracia, segundo Sen (2011, p. 360). 

Se partirmos, portanto, de uma concepção de comunicação pública 
cujo dispositivo central para a luta por justiça seja a argumentação, seu 
ponto de partida deve ser o reconhecimento das injustiças. Honneth 
(2003) identifica que a semente da renovação social reside no conflito 
e na negação das dimensões essenciais do reconhecimento. A evolução 
do sistema de eticidade pensado por Honneth compreende a passagem 
da família (onde as relações de reconhecimento se sustentam no amor), 
para a sociedade (organizada em torno dos direitos e do respeito) e para 
o Estado (que regula as relações de estima social dos cidadãos livres). 
Quando algo rompe essa corrente, surge o conflito social. E é pela ne-
gação a uma ou mais dessas três dimensões de reconhecimento (amor, 
respeito e estima) que os conflitos poderiam também se converter em 
oportunidades de aprendizado prático-moral.

Essa é a virada fundamental que Honneth elabora sobre a teoria ha-
bermasiana. A regulação e o potencial de entendimento humano já não 
estariam no acordo (ou no consenso), mas em seu oposto: isto é, no con-
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flito cuja gramática é a luta pelo reconhecimento (NOBRE, 2003; SOUZA, 
2000). Tal luta, por sua vez, é a de tentar resgatar o cumprimento da-
quelas dimensões de reconhecimento e retomar uma suposta condição 
“original” de reciprocidade e intercompreensão entre os sujeitos.

A discussão que estamos propondo em torno da comunicação pública 
concentra-se nas esferas da sociedade e do Estado. Podemos, então, com-
preender qual é o objeto da comunicação pública: são direitos, respeito 
e estima negados. Sua reconquista passa por processos comunicativos 
políticos, uma vez que a ruptura dessas dimensões de reconhecimento se 
dá no espaço público e político. Entre esses processos, a argumentação 
e o livre debate são dispositivos essenciais numa luta que nasce na con-
trovérsia, no conflito e na injustiça. Essas iniciativas comunicacionais, 
em termos executivos, podem surgir evidentemente a partir de sistemas 
controlados pelas esferas políticas oficiais. Mas se não as compreendemos 
como isoladas das pressões sociais, consideraremos então que devem re-
ceber os subsídios temáticos que são identificados no mundo da vida e 
enfeixados nas esferas públicas, por meio de uma comunicação pública 
vibrante (HABERMAS, 2011; SILVEIRINHA, 2010; GUGLIANO, 2004; 
ESTEVES, 2003).

Assim, a comunicação pública está diretamente associada a uma re-
tomada de direitos e a demandas de reconhecimento pelos cidadãos que 
se tornam conscientes de seu poder de voz na democracia (BRANDãO, 
2007). Para Habermas (1992, p. 97), “a esfera pública política tem que se 
formar a partir dos contextos comunicacionais de pessoas virtualmente 
atingidas”. O reconhecimento não transita em via única. Na esfera social, 
as regras do direito que regulam as convivências entram em cena para 
oferecer recursos a uma “concordância comunicativa” que direcione a 
vontade geral de todos, permitindo a cooperação. 

Essas abordagens coletivas, que se vinculam a termos como coope-
ração, reciprocidade, acordo e consenso nos encaminham, então, para o 
terceiro elemento de nossa proposta pelo adensamento teórico e prática 
da comunicação pública: o capital social.

Formação de vontade, integração e capital social
Na trilha de uma comunicação pública que se fundamente especifica-
mente sobre modelos favoráveis à expressão de direitos invisibilizados, 
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o processo de formação de vontade política ganha importância peculiar. 
Trata-se da aglutinação de opiniões e preferências acerca de determinado 
tema de interesse público. Graças à argumentação, as diferentes questões 
são ponderadas entre os agentes concernidos, que se integram em torno 
de uma posição “encorpada”. Definidos os elementos centrais da disputa, 
uma vontade pública se forma.

É apenas por meio de um engajamento conversacional que esse mo-
vimento de ampliação e condensação das posições é formado. A comu-
nicação pública opera aí, na articulação entre os sujeitos que se inte-
gram por meio dela, mas que também produzem dessa forma um novo (e 
constantemente renovável) ciclo interativo. Por isso, a triangulação teórica 
e metodológica que ora propomos para pesquisa e prática no terreno da 
comunicação pública envolve, enfim, o capital social. 

Um conceito clássico de capital social foi proposto por Bourdieu:

Capital social é o conjunto de recursos reais e potenciais relaciona-
dos à posse de uma rede duradoura de relações mais ou menos insti-
tucionalizadas de conhecimento mútuo e reconhecimento – ou, em 
outras palavras, a adesão a um grupo – que fornece a cada um de 
seus membros o apoio do capital de propriedade coletiva, uma ‘cre-
dencial’ que lhes dá o direito a crédito, nos mais diferentes sentidos 
da palavra (BOURDIEU, 1986, p. 247, tradução livre).

Se Bourdieu conceitua o capital social a partir de uma relação de 
posse (individual ou coletiva), Coleman (1998, p. S100-101) o liberta no 
interior das redes sociais, considerando que ele próprio pode “capita-
lizar” as relações, mas não se converte em bem ou propriedade (ainda 
que simbólica). Ele estaria à disposição dos sujeitos e dos grupos sociais 
como uma função. Os componentes desse capital, segundo Coleman, são 
a confiança, as normas e expectativas inerentes aos relacionamentos e as 
estruturas de informação.

A partir dessas conceituações fundamentais, o capital social tem sido 
estudado mais comumente – desde os anos 80 – em função de suas di-
ferentes formas de institucionalização (especialmente com a participa-
ção dos indivíduos em organizações sociais e políticas). Enfatiza-se sua 
importância para que as coletividades possam resolver seus problemas 
comuns – como no clássico estudo de Putnam (1998) sobre o desenvol-
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vimento italiano –, por meio da interação e do engajamento (MATOS, 
2009, p. 25-26).

Matos (2009) chama a atenção para a relação inexorável da comu-
nicação como o insumo fundamental sem o qual as redes sociais não 
podem ser mobilizadas na geração e reprodução do capital social. Coleman 
(1998, p. S104) mencionara apenas superficialmente que os canais de in-
formação eram importantes alimentadores das estruturas sociais. Porém, 
foi mais recentemente que o capital social tornou-se uma espécie de me-
taconceito entre os estudos de comunicação (LEE; SOHN, 2016).

A leitura sociológica e econômica fornece ainda elementos importantes 
para os estudos de capital social no campo da comunicação. Matos (2009, 
p. 40, 46-47) refere-se às análises de laços fortes e fracos nas relações 
sociais, com possibilidades de se investigar como a comunicação, de 
maneira geral (e não apenas a mídia), pode promover o estreitamento 
e a densidade das relações. Putnam (1995) classificou o capital social entre 
dois tipos fundamentais. O primeiro deles, denominado bonding, é o 
que permite a coesão no interior de agrupamentos sociais, reforçando 
os vínculos de lealdade e reciprocidade. Nestes, a comunicação tem 
um viés confirmador das semelhanças entre os pertencentes ao grupo; 
ela fomenta o reconhecimento daqueles valores compartilhados – 
provocando, assim, um efeito “cola”. O segundo deles é o capital social 
tipo bridging, que extrapola o interior de determinadas redes sociais para 
alcançar outras, instituindo uma “ponte” entre elas, ampliando fronteiras 
e acessando recursos até então inacessíveis.

Em síntese, o capital social pode ser entendido como a qualidade do 
vínculo que mantém os sujeitos integrados para os compartilhamentos 
no mundo da vida. Ao se expandir, essas conexões aumentam, com o 
potencial de passar a incluir e a interligar aqueles “universos” desconectados 
(como é o caso, por exemplo, de minorias não reconhecidas e muitas vezes 
restritas exclusivamente à sua própria rede social, com dificuldade de 
encaminhar suas demandas por reconhecimento de direitos).

O reconhecimento prévio das normas e das materialidades do contex-
to é a condição para viabilizar uma comunidade de sujeitos capazes de 
utilizar a linguagem e de agir sobre o meio. Esse entendimento em torno 
do mundo compartilhado conforma as narrativas comuns entre os sujei-
tos, emprestando-lhes a referência a partir da qual novos sentidos podem 
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ser gerados. Mas ampliar o alcance de outras redes requer uma comu-
nicação pública “aditivada” tanto em sua capacidade de escuta quanto 
de expressão. Na esteira deste raciocínio, é necessário aqui acrescentar 
um conceito preliminar que se relaciona com nosso entendimento sobre 
comunicação pública: o capital comunicacional. Ele é o poder da “voz” 
dos agentes sociais. Construída ao longo do tempo e por meio de toda a 
rede de nossas relações, é essa “voz” que institui os sujeitos como pessoas 
privadas e públicas. Projetos práticos orientados pela promoção do ca-
pital comunicacional em uma instituição ou comunidade devem tentar 
ativar esse potencial para melhorar a qualidade do engate cívico entre os 
cidadãos. 

Considerações finais

É importante entender a comunicação pública como um vetor de luta 
cívica, uma ferramenta e um canal para apontar injustiças, para reivindicar 
reconhecimento de direitos, para criticar e enfrentar situações conflituosas, 
para dar voz a todos os cidadãos (ainda que marginalizados), para exigir 
respeito humano e erigir estima social. Nesse sentido, a comunicação 
pública serve-se da argumentação e do livre debate (imaginando-se 
condições mínimas de igualdade e equilíbrio entre as partes engajadas) 
para enfrentar e mesmo fomentar a controvérsia, entendendo o dissenso 
como lugar comum e origem de uma hipotética convergência política – esse 
falar/fazer conjunto das regras e ações na cidade, sempre que envolvam os 
problemas públicos. 

Temperada no embate – seu ambiente natural (mas jamais seu fim 
último) –, a comunicação pública é um rol de habilidades e técnicas para 
reequilibrar o poder na sociedade: empoderando a voz de cada cidadão, 
busca relativizar o peso (senão o fardo) de instituições tais como as 
mídias, o Estado e as organizações. Daí seu caráter de universalização 
da cidadania, funcionando como um poder moderador na democracia: 
todos podem e devem criticar, denunciar e propor mudanças. Todos e 
cada um têm valor, são respeitados, e podem se expressar livremente. 
Tanto o capital social quanto o capital comunicacional são as bases a partir 
de onde cada cidadão pode se lançar à sua jornada de enfrentamentos; 
provendo-lhe o primeiro um rede de salvaguarda humana por afinidades, 
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estima e respeito; e o segundo, um arsenal multimodal para sua auto-
expressão – imbuído de poder e potencial ofensivo e defensivo. Seja 
como for, vale dizer que a comunicação pública busca, ao fim e ao cabo, 
a integração social e a convivência pacífica – mas reconhece que, para 
chegar lá, é preciso conquistar direitos.
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As organizações e a vida incerta dos públicos
Márcio Simeone Henriques

NãO É DIFÍCIL CONSTATAR que a maior parte dos estudos correntes 
da área de comunicação organizacional e relações públicas dedicam-se a 
olhar para os fenômenos a partir de uma centralidade das organizações. 
Não sem razão, dado o caráter pervasivo das organizações modernas 
(ETZIONI, 1984) e mesmo de uma “colonização corporativa” (DEETZ, 
1992), tanto as necessidades operacionais levam a aportes prescritivos 
para lidar com a comunicação quanto as abordagens mais críticas pre-
cisam também, de sua parte, debruçar-se sobre os diversos elementos 
e variadas dinâmicas do fenômeno organizacional. Porém, nem sempre 
se leva em conta em mesma medida outro polo importante que compõe 
o universo das interações no âmbito organizacional – os públicos – e, 
quando isso acontece, é comum que o seu caráter constitutivo seja igno-
rado, em favor de uma visão meramente instrumental. Não cabe aqui 
explorar as diversas razões por que isso acontece, mas registrar nosso 
interesse por uma perspectiva em outra direção – a partir dos públicos – 
para buscar compreender essa dimensão relacional que é intrínseca às 
relações públicas como um fenômeno moderno.

Há um grande desafio em termos metodológicos na compreensão dos 
fenômenos ligados aos públicos, principalmente no que diz respeito à sua 
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apreensão como entes sociais ativos e muito dinâmicos. Nossas abordagens 
têm-se inspirado em matrizes menos ou mais explícitas, como as do 
pragmatismo, da complexidade e da teoria dos sistemas e, pela própria 
natureza das relações que se dão em público, são fundadas nas relações 
micropolíticas e nas interações do cotidiano. Queremos aqui expor, em 
síntese, limitações à visão convencional sobre os públicos, alguns ele-
mentos que fundamentam nossas abordagens e propostas de investiga-
ção que, a nosso ver, podem contribuir para iluminar as diversas ques-
tões teóricas e empíricas que envolvem esses públicos.  

Os públicos em perspectiva
A questão dos públicos parece seguir duas vertentes quase paralelas: nas 
visões convencionais de relações públicas e nas teorias políticas – espe-
cialmente nas discussões sobre teorias democráticas. Dizemos que são 
quase paralelas no sentido em que a noção de públicos parece correr 
independente nas teorizações e problematizações desses campos, no en-
tanto, com alguns pontos de contato esporádicos, tangências que não 
contribuem para uma iluminação recíproca de suas problemáticas. Não 
vem ao caso aqui especularmos sobre as diversas razões pelas quais esse 
fenômeno ocorre, porém não é difícil construir uma hipótese de que a 
maior instrumentalização das práticas de relações públicas tenha car-
regado consigo uma progressiva despolitização da noção de públicos e, 
para além disso, constituído uma noção operacional cuja centralidade 
está nas instituições/nas organizações e envolta numa certa racionalidade 
instrumental e estratégica. Parece ser um traço comum a este paralelismo 
uma alta aposta na formação e na movimentação dos públicos que opera 
nas contradições fundamentais sobre autonomia, capacidade de influência/
poder de agência, de um lado, e de outro controle heterônomo/persua-
são/vulnerabilidade. Essa aposta envolve tanto uma crença quanto uma 
descrença nos públicos como entes e atores sociais. No entanto, uma 
compreensão dos fenômenos de comunicação pública (como relações 
que se dão em público) nos requer um esforço para entender a lógica da 
dinâmica dos públicos, que é complexa, aberta e menos determinada do 
que nos habituamos a acreditar.

As visões dos públicos que têm as organizações como centro pare-
cem-nos limitadas, portanto, para dar conta da riqueza das interações 
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e das múltiplas e criativas formas de constituição dos públicos no coti-
diano como atores políticos, de sua apresentação no espaço público, de 
agenciamento dos recursos de visibilidade, de movimentação e constru-
ção das ações coletivas, tudo isso que constitui formas de enfrentar as 
organizações de alguma maneira. Nossa preocupação de pesquisa não 
se dirige aos públicos em si mesmos, mas na sua relação reflexiva com 
as organizações. Isso demanda a compreensão dessas interações em seu 
próprio movimento em condições de publicidade, remetendo-nos, por-
tanto às relações que são públicas e à constante tensão entre o caráter 
público e privado dessas interações.

Referimo-nos a públicos como formas abstratas – formas de experiên-
cia (QUÉRÉ, 2003) e de sociabilidade (TARDE, 1992; ESTEVES, 2011) 
dinâmicas - agregações que se formam em função da problematização 
de acontecimentos e ações que afetam os sujeitos – para além de conse-
quências imediatas aos diretamente envolvidos (DEWEY, 2012) que os 
interessam em uma controvérsia quanto ao problema e ao alcance dessas 
afetações (BLUMER, 1987) e que existem em referência tanto a outros 
públicos (BABO, 2013) quanto às instituições. Assim, embora públicos 
possam se formar como destinatários de mensagens a eles endereçadas, 
possuem uma atividade que pode variar em intensidade, desde a sua ati-
vidade corriqueira de conversação, até a sua mobilização e organização 
coletiva, menos ou mais estável e duradoura, para expressão coletiva de 
suas opiniões, desejos, vontades e interesses.

O olhar microscópico sobre a formação e mobilização de públicos 
mostra o cuidado necessário para não estabelecer um juízo fixo sobre 
eles. Se pensarmos no amplo processo de comunicação pública – mais 
do que em um ou outro público em particular, veremos que as condições 
dessa formação e movimentação envolve a visibilidade em duas dimen-
sões: de uma disponibilidade (para qualquer um) e de uma generalidade 
(capaz de envolver a todos). São essas dimensões que configuram uma 
condição de publicidade e fazem do espaço público um território de dispu-
tas. Isso envolve a compreensão de problemas numa dimensão coletiva e 
pública, ou seja, é referente à percepção das afetações que condicionam a 
sua existência e à percepção de uma espécie de “sujeito coletivo”.

Além disso, voltamos nossa atenção às diversas possibilidades de ex-
pressar-se como um público. Os públicos buscam não somente se aproveitar 



iii sico - vertentes conceituais e metodológicas122

de possibilidades de dar visibilidade a si e às suas questões, como também 
são criadores de suas próprias condições de publicidade. Em suas diversas 
formas de ação (ou seja, em suas múltiplas formas de experiência em pú-
blico, menos ou mais difusas) constroem seus modos de “aparecimento” 
no espaço público, menos ou mais estratégicos. Ser público em público é, 
afinal, um objetivo perseguido para a sua plena realização (e reconheci-
mento) e envolve, portanto, uma dimensão performática (uma forma de 
agir coletivamente) e até mesmo uma estética. Essa condição de existência 
num processo dinâmico nos remete ao movimento (e à mobilização), 
ou seja, ao curso das próprias ações, que possuem um duplo sentido: ao 
mesmo tempo em que se movimentam para expor algum tipo de consenso 
(entre seus membros e virtualmente na sociedade) também o fazem para 
expor um dissenso (posicionando-se numa controvérsia).

A ideia de um público remete, enfim, a uma estrutura de ação que 
é sempre menos ou mais definida, menos ou mais abstrata, menos ou 
mais difusa, menos ou mais mobilizada, menos ou mais organizada, con-
forme se efetivem as interações e os vínculos entre os seus membros. 
Um público toma forma, antes de tudo, pela imaginação (de si mesmo 
e dos outros sobre ele). A projeção de interesses desse agrupamento e 
sobre ele gera uma condição de existência primária, em abstrato, mas 
que é necessária para dar uma direção às ações e dotá-las de sentido. Ao 
requerer uma certa estrutura, mesmo que frágil, um público reivindica 
para si um papel, que inclui o de representar outros públicos, aquilo que 
Maihew (1997) definiu como um papel de “prolocução”, essencial para 
a construção de sua influência nos processos de comunicação pública. 
Assim, essa estrutura organizativa dos públicos, ainda que precária, deve 
ser suficiente para ser reconhecida por alguém.

Temos construído propostas de investigação das relações entre pú-
blicos e organizações que possam abarcar tanto as possibilidades de in-
fluência e intervenção dos públicos quanto as suas fragilidades e vul-
nerabilidades no enfrentamento do poder institucional/organizacional/
corporativo. Estas duas dimensões de potência e impotência não for-
mam, contudo, uma dicotomia na qualificação dos públicos. Entender 
os públicos em sua dinâmica é conceder a ele tanto potências quanto im-
potências no fluxo de sua própria ação e de como, em movimento, busca 
vencer suas limitações e agregar possibilidades segundo as condições. 
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Tanto as condições que lhes sobrevêm quanto aquelas que eles mesmos 
criam, o que nos remete ao jogo estratégico/tático implicado nessa movi-
mentação. Estes estudos abrangem sumariamente os seguintes pontos: a 
formação e movimentação de públicos (mobilização social), os arranjos 
e formatos associativos menos ou mais difusos, as condições de cooperação, 
de empoderamento/autonomia, as táticas de ação coletiva e os processos de 
vigilância civil. Aqui daremos uma ênfase em alguns elementos de nos-
sos estudos que contemplam as questões de vulnerabilidade e de empo-
deramento dos públicos e também para a multiplicidade de suas formas 
de ação.

Entre a vulnerabilidade e o empoderamento

Essa concepção que adotamos vê os públicos como uma estrutura de in-
terinfluências. Isso equivale dizer que é importante considerar na emer-
gência dos públicos tanto as expectativas de influência sobre eles quanto 
aquelas possibilidades de influência que são atribuídas aos próprios pú-
blicos (sobre as instituições e sobre outros públicos). É nessa perspectiva 
que devem ser pensadas as suas capacidades, mas também as suas vul-
nerabilidades. As perspectivas críticas em geral acentuam com força as 
vulnerabilidades em termos das vias de manipulação e da sujeição dos 
públicos às diversas formas de persuasão, em termos de denúncia. Po-
rém, há poucos investimentos acerca de uma compreensão maior desta 
dinâmica, investigando as forças e as fraquezas que os públicos podem 
ter no sentido de exercer uma vigilância sobre as instituições e sobre 
as práticas comunicacionais (tanto das instituições quanto dos próprios 
públicos).

Um de nossos interesses principais de pesquisa se volta, então, para 
a ideia de supervisão e vigilância civil, tentando esclarecer as possibili-
dades e os limites de ação dos públicos. Desnecessário dizer que, nesta 
perspectiva, o foco nas vulnerabilidades carrega consigo a contraparte do 
questionamento sobre empoderamento e autonomia dos públicos fren-
te às estruturas institucionais, o que abrange o seu relacionamento com 
as organizações de qualquer natureza. Desta maneira, uma das direções 
tem sido a de investigar, de um lado, as práticas abusivas de comunicação 
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(como o spinning 1, por exemplo), levadas a cabo por organizações pú-
blicas ou privadas, e levantar os obstáculos para que essa vigilância seja 
efetiva, já que as práticas estratégicas de comunicação não dão a ver seus 
propósitos e sua lógica de operação em sua totalidade e daí constroem 
seu aspecto ilusório e enganoso2. Postulamos como questões cruciais o 
desenho institucional dos mecanismos de vigilância, sua credibilidade, 
suas relações com os meios de comunicação (especialmente com a im-
prensa) e o alcance das suas interações nos meios digitais (HENRIQUES; 
SILVA, 2013; HENRIQUES; SILVA, 2014).

A ideia de vigilância civil, termo com o qual designamos as possi-
bilidades de supervisão da sociedade civil sobre as esferas do Estado, 
do mercado e sobre ela própria, remete, inevitavelmente, ao papel da 
imprensa, tradicionalmente investida de uma função de watchdog, mas 
também nos leva a um questionamento sobre as transformações nesses 
processos, diante das intensas mudanças pelas quais a própria imprensa 
e a atividade jornalística têm passado nos últimos anos. Assim, novas 
configurações, complexas, têm surgido para as iniciativas de vigilância 
civil, com novas possibilidades e limitações e acarretando novas contra-
dições e inusitados dilemas. O fenômeno é evidente de modo particular 
na internet. Isso também acarreta, de outro lado, desafios às tradicionais 
práticas de relações públicas e às instituições, em geral, no seu relaciona-
mento com a sociedade  (HENRIQUES; SILVA, 2015).

Numa outra linha, a questão do empoderamento dos públicos remete 
diretamente ao seu caráter mobilizador. A aposta nas dinâmicas mobi-
lizadoras dos públicos depende de uma maior compreensão da lógica 
incremental de construção de suas possibilidades de lidar com as suas 
condições de publicidade, criar formas de envolvimento de outros públi-
cos e potencializar a influência. Essa lógica pode ser melhor visualizada 

1. O termo spin, inicialmente referido a um lance do jogo de baseball, passou a ser 
utilizado como a tentativa de apresentar uma questão com a melhor luz possível e 
prover certa interpretação tendenciosa para os fatos. O termo spinning tornou-se 
corrente para designar uma distorção de informações e de práticas enganosas para 
manipular a opinião pública. 

2. Recomendamos o estudo de Silva (2015) sobre essas práticas, com ênfase especial 
na prática do astroturfing.
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quando se atenta para as diversas formas de agregação e para as estru-
turas associativas dos públicos, das mais fracas e difusas às mais fortes 
e coesas. Também neste âmbito há um grande desafio de captar a com-
plexidade dessas dinâmicas, que são bem fluidas e mutáveis no curso 
da vida cotidiana. Nossos estudos de campo sobre a mobilização juvenil 
em cidades do Médio Vale do Jequitinhonha (HENRIQUES, 2014), por 
exemplo, mostram como essas formações, mesmo que efêmeras, vão 
criando estruturas de ação menos ou mais empoderadas e, no caso dos 
jovens, evidenciam quais são alguns obstáculos mais comuns à atuação 
autônoma (e protagonista) de seus coletivos e grupos naquele contexto. 
Não apenas estes estudos, mas as mais diversas experiências que temos 
desenvolvido em dinâmicas colaborativas, com públicos jovens e outros, 
mostram a autonomia como um horizonte a ser conquistado pelos pú-
blicos em meio a grandes disputas e contradições – e também como um 
aprendizado gradual, o que enfatiza em grande medida um fator cogniti-
vo constituinte dos públicos.

Essas perspectivas nos levaram, também, a questionar a capacidade 
de a sociedade enfrentar as suas organizações, com foco nas formas dos 
públicos de se contraporem às grandes corporações por meio das mí-
dias sociais digitais (OLIVEIRA; PAULA; HENRIQUES, 2012). Nossos 
estudos no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunicação no contexto or-
ganizacional: aspectos teórico-conceituais – Dialorg3, levaram a muitas 
reflexões extraídas de casos empíricos e mostram principalmente as fra-
gilidades dos públicos, mesmo diante do uso das novas e disseminadas 
ferramentas de visibilidade e como os novos potenciais de agregação 
oferecidos por essas plataformas se faz acompanhar, paradoxalmente, de 
uma dispersão nas próprias redes, gerando dificuldades para o posicio-
namento em controvérsias de longo curso.

A potência dos públicos é, portanto, condicionada por uma série de 
fatores e está diretamente relacionada à sua capacidade de influência em 
situações concretas, marcadamente controversas. Contudo, é sempre di-
fícil aquilatar com maior precisão essa potência, já que se baseia numa 
presunção que se faz da influência – tanto pelos públicos em si quanto 

3. Grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais coorde-
nado pela Profa. Ivone de Lourdes Oliveira.
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dos agentes externos a eles. A existência de um público carrega sempre 
consigo uma pretensão e uma presunção de influência nas questões, que 
se efetivará ou não, dependendo desse conjunto de condicionantes que 
evoluem no curso das ações e dos acontecimentos. Essa imprecisão dá 
ao jogo estratégico que se desenrola com os/para os/pelos/nos públicos 
um colorido todo especial, uma viva dinâmica onde se produzem ao 
mesmo tempo consensos e dissensos e que oscila permanentemente 
entre colaboração e conflito. 

As formas de ação coletiva dos públicos

Em outra dimensão, voltamos nosso olhar sobre as diversas formas as-
sociativas e de ação dos públicos, enfatizando o sentido de que são um 
modo de experiência coletiva aberta, indeterminada e que se realiza em 
condições de publicidade. À medida que sua ação se torna menos difusa, 
os públicos se mobilizam e organizam de modo a buscar aproveitar suas 
oportunidades de aparecimento em público e de posicionamento em 
questões candentes, como também tendem a desenvolver suas próprias 
estratégias e táticas para gerar e ampliar suas condições de publicida-
de. A ideia básica é a de “ser público em público”, onde os públicos de 
algum modo são chamados a regular as suas condições de visibilidade. 
Consideramos importante explorar o caráter oportunístico dos públicos, 
ou seja, os momentos em que o contexto oferece uma chance de ação 
visível a ser aproveitada (HENRIQUES, 2015), mas também olhar para 
os públicos como produtores estratégicos de acontecimentos (de eventos 
ou atos públicos) que propiciam não apenas a visibilidade, mas também 
projetam um tipo de experiência coletiva capaz de gerar e manter vínculos 
entre os seus membros e fazer-se percebido em movimento.

Esta perspectiva ressalta o aspecto performático dos públicos, de uma 
ação desempenhada em público (o que inclui o caráter dramatúrgico de 
sua irrupção no espaço público). E volta nossa atenção para os aspectos 
afetivos e emocionais – e não apenas estruturais ou argumentativos – 
que compõem a complexa experiência de um público (INEZ, 2014). Mas 
é importante lembrar que essas formas são sempre menos ou mais difu-
sas, menos ou mais espontâneas, menos ou mais mobilizadas, menos ou 
mais organizadas, menos ou mais visíveis, a depender de cada contexto 



127As orgAnizAções e A vidA incertA dos públicos 

e de como reagem em cada momento às circunstâncias. Essa variação 
vai desde o compartilhamento e agregação de opiniões e atitudes, num 
nível mais simples de ação, até as formas mais avançadas de ativismo. 
Assim, é importante que uma visão sobre os públicos não negligencie os 
seus diversos tipos de manifestação e não subestime (nem superestime) 
seu potencial de ação e influência à primeira vista. Trata-se, na verdade, 
de uma combinação complexa de fatores, em rápida movimentação, que 
precisa ser captadaem processo.

A apreensão dos públicos em suas complexas formas contemporâneas 
não pode se limitar, portanto, apenas à sua ação visível. O fato de não ad-
quirirem suficiente visibilidade não quer dizer que sejam inativos e que 
não promovam algum tipo de interferência. Embora a realização máxi-
ma de um público se dê apenas em condições de publicidade, é preciso 
considerar que nem tudo que é relativo a este público será exposto e não 
há possibilidade de total transparência dos públicos como agentes. O que 
é, em princípio, uma contradição, mas que revela o seu caráter latente 
não como uma inércia, mas como algo que faz a interface entre visível/
invisível, entre privado/público.

Para além disso, os públicos precisam ser tomados em seu devir cria-
tivo. São sempre estruturas em transformação, mesmo que vistos apenas 
no seu vir-a-ser. O caráter virtual dos públicos requer uma postura ima-
ginativa, seja aplicada sobre si mesmos, seja pela projeção dos outros 
sobre a sua realidade. E o que os traz à vida é sempre uma forma criativa 
de lhes dar existência (e, mais além, de lhes dar alguma consistência).

Breves considerações

Tudo isso comporta alguns desafios metodológicos para apreensão dos 
públicos como forma de experiência e de sociabilidade, já que precisam 
ser captados em movimento e são sempre menos ou mais difusos, instáveis, 
influentes, mobilizados, organizados. Também podemos perceber e anotar 
aqui a limitação de captá-los apenas pela tomada e agregação das opiniões 
individuais. A ideia de mapeamento requer, portanto, o abandono de 
formas fixas em favor de representações móveis (por que não dizer, poé-
ticas) e que se compõe, em grande medida, de imaginação (das múltiplas 
projeções dos e sobre os públicos).
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Não é difícil perceber que tanto as organizações como os próprios 
públicos estão empenhados em todas essas disputas e possuem, portanto, 
suas estratégias e táticas de ação para obter vantagens no espaço público 
aberto, heterogêneo e confuso. As disputas por tornar este espaço mais 
fechado, homogêneo e ordenado são, de modo resumido, algo que con-
tribui para configurar as relações de poder nessa trama comunicativa 
complexa, gerando uma infindável tensão e inesgotáveis contradições. 
Tudo isso se mostra com muito vigor nessa vida incerta dos públicos.
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A comunicação pública da ciência em 
uma rádio educativa 
Valéria de Fátima Raimundo

NESTE TRABALHO, apresentamos resultados preliminares  de pesquisa 
realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na qual 
buscamos, por meio da análise de programas de uma rádio  educativa, 
identificar tendências  dialógicas no processo de comunicação apresen-
tado na divulgação de conteúdos científicos na grade de programação 
da emissora. As análises dos resultados  apresentam inferências sobre 
a  reflexividade entre o pesquisador e seus projetos de pesquisa, os pro-
gramas de rádio originários desses projetos e as mediações profissionais 
no seu processo de produção,  bem como as representações do público 
escutante e sua inserção no debate sobre ciência.

Introdução

Este estudo busca  identificar um modelo de comunicação de ciência 
que possa contrapor-se à perspectiva difusionista que, notadamente, tem 
marcado as iniciativas de divulgação desses conteúdos  na comunicação 
radiofônica. O objetivo da pesquisa  é identificar formas para incentivar 
a participação dos cidadãos no debate sobre ciência e tecnologia, con-
tribuindo para a sua democratização. Nesse âmbito, adotamos a concepção 
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do processo de interação comunicacional como sendo constituído de 
atos contínuos e simultâneos de associações e dissociações que, uma 
vez ocorrendo na esfera das representações, dá conformação ao senti-
do. Neste caso, ressalte-se, o sentido é construído e compartilhado me-
diante a realização de trocas que acontecem no processo de interlocução 
dos sujeitos da ação comunicativa. Desse modo, o espaço de interações 
comunicacionais é desprovido de homogeneidade, por conter, simulta-
nemente, forças de ligação e de separação. Esta abordagem implica no 
reconhecimento de uma reconfiguração dos lugares de produção e re-
cepção comunicativas, que torna o processo comunicacional não linear, 
mas simultâneo, paralelo, cíclico. 

No âmbito da comunicação de ciência, entendida como o meio pelo 
qual cientistas tornam acessíveis os resultados de suas pesquisas para pú-
blicos não especialistas,buscamos  também um alinhamento com o mo-
delo que privilegia a dimensão dialógica neste processo, uma vez que o 
mesmo leva em conta as percepções, expectativas e preocupações da po-
pulação. A interação, vista nesta perspectiva, ou seja, como a realização 
de trocas entre os interlocutores, desloca o foco da relação linear, portan-
to redutora entre emissões e receptores, para uma abordagem relacional, 
na qual os interlocutores assumem o lugar de sujeitos (des) construindo 
sentidos (BRAGA, 2001) .

A abordagem da interatividade como instituidora dos processos comu-
nicacionais traz à luz reflexões sobre percepção do sujeito nas interações 
comunicacionais. Em suas discussões sobre identidade cultural na socie-
dade contemporânea, Hall (2006, p.10) apresenta três concepções do su-
jeito. A primeira é a do Iluminismo, fundada na ideia do homem “como 
um indivíduo centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 
consciência e de ação”. O autor considera que essa linha de raciocínio tam-
bém conduz a uma concepção individualista do sujeito e sua identidade, 
já que ele se conforma no percurso que vai do nascimento ao desenvolvi-
mento do sujeito sem sofrer mutações nessa trajetória. Em sua  segunda 
perspectiva, Hall (2006) defende que a concepção sociológica do sujeito 
explicita uma ruptura com a anterior e institui a vertente interacionista 
ao questionar a autonomia e a autoconsciência como sendo gestadas no 
núcleo interior do sujeito. Para alguns importantes defensores dessa ideia 
(MEAD & COOLEY apud HALL, 2006, p.11), tais características eram  
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estruturadas no bojo das interações sociais desse sujeito com pessoas que 
funcionavam como mediadoras de valores, sentidos e símbolos. Visto nessa 
perspectiva, o sujeito é dotado de um núcleo interior, fundado a partir da 
sua permanente atitude dialógica “com os mundos culturais exteriores e as 
identidades que  esses mundos oferecem.”

Na sua terceira concepção, Hall (2006, p.13) defende a existência de 
um sujeito pós-moderno, cuja identidade é móvel, “formada e transfor-
mada continuamente em relação às formas pelas quais somos represen-
tados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.” Nesse 
caso, a coerência do eu é colocada em xeque, já que as identidades são 
modificadas de acordo com o momento experimentado pelo sujeito.  
A vertente interacionista, da qual nos apropriamos para fins deste estudo, 
vê o sujeito como ator e não como reator. Esse sujeito constrói uma so-
ciedade aberta e participativa no debate entre homens dotados de capa-
cidade para imprimir uma atitude dialógica nas interações sociais. Nesse 
caso, o processo comunicacional é constituído de atos comunicativos 
que se conformam na articulação da palavra com o sujeito. A ação do 
homem no mundo é, pois, fundada por significados que se constituem e 
são compartilhados pelos sujeitos  nas interações sociais.

Em seus estudos sobre a natureza social da  linguagem, Bakhtin (1929, 
p.95) considera que 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou tri-
viais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre car-
regada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.  
É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas 
que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à 
vida.

Como  prática social cotidiana, a linguagem abarca a experiência nas 
interações entre os  sujeitos e  esta, por sua vez, constitui o sentido do 
dizer.A interação comunicacional como uma referência conceitual e a 
compreensão dos processos comunicativos por meio dos quais  os sig-
nificados são construídos são, pois, centrais neste estudo,sobretudo por 
contribuir para avançarmos na compreensão dos significados implicados 
na fala das pessoas. 
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rádio educativa: a estação do conhecimento
As reflexões sobre a centralidade da mídia têm, historicamente, marcado 
os estudos da comunicação, sendo inegável a importância dessas análises 
para o campo acadêmico, porque, em sua maioria,versam sobre os pro-
cessos midiáticos e o seu imbricamento com a constituição das socieda-
des. No âmbito da divulgação científica, nota-se que  os meios tradicio-
nais de comunicação tendem a simplificar a abordagem dos conteúdos 
de ciência, sobretudo por funcionarem a partir de uma lógica peculiar de 
produção noticiosa. 

A temática Ciência & Tecnologia  é uma apropriação social cuja co-
municação evoca um tipo de  abordagem diferenciada que se insere no 
âmbito epistemológico. Neste sentido, é preciso  considerar as múltiplas 
aproximações entre áreas de conhecimento, tais como  os estudos de re-
cepção, a  análise do discurso, a semiótica, a linguagem e a sociologia. 

A  rádio educativa abriga em sua programação diversos programas 
com a finalidade de promover a divulgação de ciência e foi inaugurada 
em 2005. Atualmente, a emissora é um importante veículo voltado para 
a difusão do conhecimento científico. Sua programação alcança tanto a 
comunidade acadêmica quanto o público em geral,  e está  ancorada no 
tripé visibilidade, formação complementar e programação alternativa. 

Além de buscar promover a cidadania, mediante difusão da cultura 
científica, a emissora também acompanha o desempenho da universidade à 
qual está vinculada, dando visibilidadeàs ações de gestão eao conhecimento 
produzido nas diversas áreas. 

Em outro eixo, a rádio funciona como um laboratório multiusuário 
de formação complementar, integrando estudantes de graduação e de 
pós-graduação com formação acadêmica diversa, além de professores 
pesquisadores que coordenam os programas de rádio  vinculados a pro-
jetos de pesquisa ou de extensão. 

Uma terceira vertente é a adoção de programação alternativa em con-
traposição ao modelo praticado em emissoras comerciais. 

Abordagem qualitativa como opção metodológica
Os programas da rádio educativa constituem o corpus da investigação. 
Eles foram criados e são produzidos  por pesquisadores das várias áreas 



135A comunicAção públicA dA ciênciA em umA rádio educAtivA 

de conhecimento da universidade e estão vinculados diretamente a 
projetos de pesquisa e de extensão.

Neste estudo, optamos pela abordagem qualitativa, já que essa 
modalidade de análise abarca a complexidade que envolve as dimensões 
subjetivas existentes entre sujeitos constituintes de um processo de 
pesquisa. Esta abordagem favorece a interação entre sujeito e objeto e, 
conforme Minayo (1993, p.12), “se envolve com empatia aos motivos, às 
intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas 
e as relações tornam-se significativas.”

A pesquisa foi realizada em três etapas constituintes de um protocolo 
(YIN, 2001),elaborado com a finalidade de guiar ações rumo aos objetivos 
da investigação. Na primeira etapa, buscou-se levantar informações sobre 
os programas de rádio e seus vínculos com os projetos de pesquisa e de 
extensão da universidade.  Já a segunda etapa consistiu  na descrição deta-
lhada dos programas como produtos de divulgação científica. Nesta etapa, 
foram apresentados os objetivos de cada programa, formatos e meios de 
produção, características das inserções na grade da programação, paisa-
gem sonora, perfil da audiência e proposta de diálogo para com  a audiên-
cia, além das intenções do pesquisadoracerca do  conhecimento e envolvi-
mento do público com o tema. Finalmente, na terceira etapa, pretendeu-se 
identificar elementos do modelo de divulgação científica, aqui entendida 
como aquela que ocorre entre cientistas e grande público (KUNTH, 1992), 
que  pudesse contrapor-se à perspectiva difusionista tradicionalmente pra-
ticada nesta modalidade de comunicação radiofônica.

As técnicas utilizadas na coleta dos dados são comuns aos progra-
mas analisados. Optamos pela realização de entrevistas, por ser uma 
técnica que pressupõe a construção  e a partilha do sentido semântico 
da comunicação entre as partes e se estabelece em um sistema interacio-
nal. Esse sentido, construído mutuamente, é fundado na subjetividade 
existente na linguagem construída pelos sujeitos participantes em uma 
relação de entrevista. Elas foram realizadas a partir de um roteiro único 
semiestruturado para respostas abertas não codificadas previamente, 
durante as quais os entrevistados discorreram livremente sobre os te-
mas. Foram entrevistados estudantes participantes da produção de cada 
programa,pesquisadores, coordenadores dos programas e profissionais 
de comunicação da rádio.
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Outra  técnica utlizada foi a escuta qualificada e  dirigida dos programas, 
como forma de identificar, entre outros, aspectos dos conteúdos, formatos, 
características da paisagem sonora e elementos técnicos da produção, 
além de formas de mediações e interações com a audiência. Também foram 
analisados os conteúdos dos sites, blogs e facebooks dos projetos, com a 
finalidade de identificar a existência de espaços destinados à realização 
da comunicação direta com  o público. 

Durante o tratamento dos dados foram sistematizadas informações 
sobre  as seguintes categorias: objetivos dos programas, relacionamento 
com o público escutante, perfil da audiência e identificação de propostas 
de diálogo e interação com a mesma, intenções dos pesquisadores como 
produtores da informação,  identificação de provocações e modos de  
afetações da audiência.

resultados
A seguir, destacamos os principais  achados do estudo. Em seu conjunto, 
levamos em consideração os aspectos comuns e díspares, bem como os 
que distinguem as naturezas da comunicação dos programas observados.

No processo da análise,  identificou-se que os objetivos explicitados 
nos projetos que dão origem aos programas radiofônicos apresentam 
vínculo direto  com  a definição dos formatos dos mesmos e, sobretudo, 
no modo como a dinâmica da sua produção percebe e define o lugar da 
audiência no processo comunicacional. A maioria dos termos utilizados 
na definição dos objetivos  é articulada em torno de expressões literais 
como disseminar, difundir e transmitir informações e conhecimento de 
cunho científico à audiência dos programas. O uso dessas expressões su-
gere uma aproximação com a perspectiva difusionista, facilmente iden-
tificada nas práticas de divulgação científica, sobretudo naquelas de na-
tureza radiofônica. 

Nesta mesma linha, destaca-se o interesse em promover a educação, a 
conscientização e a alfabetização da audiência, no que concerne aos  te-
mas relacionados à ciência. Foi identificada ainda a intenção de impactar 
a relação entre ciência e sociedade, sobretudo quando é explicitada como 
justificativa para a proposição dos programas a necessidade de  promo-
ver a redução da distância entre o cientista, o universo acadêmico, a ciên-
cia e a dimensão privada dos indivíduos.
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Os registros sobre as características da audiência dos programas evi-
denciam uma percepção opaca e disforme dos públicos que a constitui.  
A maioria dos  programas é direcionada  a  públicos idealizados na con-
cepção dos projetos que lhes dão origem e imaginados a partir da temá-
tica, dos horários de veiculação  e da narrativa proposta. 

Quando relacionamos o conjunto de dados  sobre a categoria Audi-
ência com a comunicação observamos que, em certa medida,  a inexis-
tência de informações mais assertivas acerca de características importantes 
da audiência como perfil, expectativas, nível de conhecimento, formas de 
acesso e interesse pelos temas pautados para os programas, não revelam o 
modo como a comunicação é  praticada e o tratamento dado ao processo 
comunicacional nas interações entre equipes de produção  e a audiência.

Os programas analisados explicitam as intenções de estabelecer for-
mas de comunicação com a audiência, por entender que esta é uma ma-
neira de estimular sua participação mediante o encaminhamento de crí-
ticas, sugestões e dúvidas. Para isso, são utilizados ambientes midiáticos, 
como a disponilização de sites específicos para os  programas, facebooks, 
blogs, emails .

Reconhecidamente, esses dispositivos midiáticos e sua viabilização 
pela internet implicaram a noção do espaço digital como um lugar de 
interações, por meio do qual as pessoas constroem as subjetividades. Esse 
espaço constitui-se de uma geografia peculiar, articulada em redes e nós 
que processam fluxos de informação gerados e administrados a partir de 
lugares descentralizados (CASTELLS, 2003). Ao lançar mão das novas 
mídias como suportes que favoreçam a comunicação junto à audiência, 
o que nos sugere é a busca por uma abordagem da comunicação que pri-
vilegia as  dimensões processual e interacional no ato comunicativo. Para 
Neto (2008), mais do que discutir e reconhecer a centralidade  dos meios 
de comunicação na organização de processos interacionais, essas mídias 
são fatores sociotecnológicos e nas últimas décadas provocaram mudan-
ças profundas na forma de vida dos indivíduos e suas interações sociais. 
Segundo ele, o desenvolvimento das novas mídias apresenta um novo 
feixe de relações engendrado em operações sobre as quais se desenvol-
vem novos processos de afetações entre as instituições e os atores sociais.

Paradoxalmente, quando observamos o modo como a comunicação 
acontece entre os sujeitos constituintes do processo de comunicação,  
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vemos que os suportes adotados como mediadores nas interações pres-
crevem características de linearidade no sentido da comunicacional, visto 
que esses aparatos são utilizados somente para promover a divulgação 
dos programas. As informações, por vezes desatualizadas, descrevem rea-
lizações, objetivos, vínculos, apoios institucionais e suas agendas. 

Não foram identificados episódios conversacionais ou mesmo  a exis-
tência de espaços de interação que favoreçam a participação da audiência 
em um possível debate. De acordo com  os relatos, os instrumentos que 
são frequentemente utilizados pelo público são emails e telefones. Ainda 
assim, não há indicativos de que estes contatos sejam efetivados e que 
tenham impactado as produções dos programas ao ponto de provocar 
alterações  em  formatos e conteúdos, tampouco  instigar  debates sobre 
temas abordados. 

Alguns programas, sobretudo aqueles de vertente extensionista, os que 
privilegiam o formato debate e os que não priorizam as plataformas digitais 
na mediação da comunicação com seu público, praticamainteração em 
situação de co-presença. Nesta modalidade de interação há  comunicação 
direta entre pesquisadores e público, o  que resulta em um movimento 
reflexivo no processo comunicacional, possibilitando o  reenquadramento 
dos programas a partir de referências  e subjetividades da audiência.

Os programas que adotam o formato debate contam com a media-
ção de suportes técnicos e também de profissionais da comunicação e do 
pesquisador na interação direta com a audiência. Como mediadores, eles  
estimulam a participação dos presentes, fomentando e estruturando os 
debates. Na transposição do formato presencial para o formato radiofô-
nico, o editor, em função da adequação ao tempo definido para a  duração  
do programa, privilegia a fala do expositor, que é o pesquisador do tema, 
em detrimento da fala da audiência. Desse modo, prevalece a fala do 
especialista que, embora seja dirigida a uma audiência em um contexto 
de interação face a face, torna o debate um episódio conversacional al-
tamente estruturado. Ao ser limitado a um  conjunto de regras e  limites 
técnicos da comunicação radiofônica, também coloca em segundo plano 
a visibilidade  dos embates e da complexificação das compreensões ocor-
ridas nas interações.
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Inferências
O resultado das análises não nos possibilitou confirmar a existência de 
um modelo circular de comunicação. Antes, tem-se que  a maioria dos 
programas demonstrou opacidade acerca da natureza dos  vínculos que 
mantêm  com a audiência. Isto ficou evidente, sobretudo,  quando iden-
tificamos falta de clareza e objetividade  na sua  identificação, bem como  
a  falta de conhecimento sobre o seu perfil, suas  expectativas e opiniões 
acerca dos conteúdos e das propostas dos programas.

Esta fragilidade da natureza dos vínculos certamente é uma das con-
sequências do modo como a comunicação ocorre entre os sujeitos cons-
tituintes  das interações  comunicativas. Como apresentamos anterior-
mente, os programas adotam recursos midiáticos que, supostamente, 
poderiam instituir uma forma dialógica de comunicação. Entretanto, 
o que constatamos foi o uso desses suportes apenas como difusores de 
conteúdos de caráter informativo e noticioso acerca dos projetos e programas. 
Desse modo, a comunicação prescreve a expressão instrumental, na me-
dida em que a configuração do uso desses suportes tecnológicos favorecem 
a existência de um fluxo de comunicação  linear e hierarquizado. 

Essa vertente comunicacional tende a privilegiar a  difusão ou mesmo 
a  mera troca de informações. Tem-se, assim, a supressão  do debate e, por 
conseguinte, o comprometimento do diálogo crítico. Como contraponto a 
essa concepção da comunicação, ancoramo-nos na posição de autores que 
a discutem na perspectiva processual de trocas simbólicas que se articulam 
nas interações sociais (QUERÉ,1982; BRAGA, 2001 e RUDIGER,1997). 
Sob esse enfoque, Queré(1982 apud RUDIGER,1997,p.9) afirma que “a 
comunicação representa uma dimensão constitutiva da própria cultura, 
portanto, subtrai-se, por definição, às tentativas de reduzí-la a outro 
fenômeno, inclusive a tecnologia.”

Os relatos e registros sobre a narrativa dos programas explicitam a 
tradução dos conteúdos como uma etapa importante e necessária, cuja 
finalidade é  tratar os  fenômenos  de maneira “simples e de fácil entendi-
mento” e, desse modo, introduzí-los no cotidiano das pessoas. 

Uma das críticas feitas à perspectiva difusionista da comunicação de 
ciência é a ênfase na tradução, sobretudo por estar  ancorada na percepção 
do público como sendo desprovido de repertório cultural, portador de um 
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déficit cognitivo, que o torna limitado, ou mesmo incapaz de compreender 
e, por conseguinte,  se inserir no debate. 

A intenção dos pesquisadores de promover mudanças no comportamento 
das pessoas, facilitando seu posicionamento crítico, define o lugar do 
especialista frente a uma audiência supostamente  passiva. Esse aspecto da 
relação cientista e público contrasta com o que defende Rancière  (2012) 
em suas reflexões sobre a emancipação intelectual do público.  Diz o autor: 

O papel atribuído ao mestre é o de eliminar a distância entre seu saber 
e a ignorância do ignorante. (...) Não há ignorante que já não saiba 
um monte de coisas, que não as tenha aprendido sozinho,olhando e 
ouvindo o que há ao seu redor, observando e repetindo,enganando-se 
e corrigindo seus erros (RANCIÈRE, 2012, p. 13-14).

Levando em conta esses apontamentos, consideramos que uma refle-
xão acerca do imbricamento entre ciência, sociedade e conformação das 
interações comunicacionais cientistas-público deve superar esta concep-
ção do cientista como  sábio e do público como audiência desprovida de 
repertório cultural. Para isso, em etapa subsequente desta pesquisa, serão 
realizados estudos de recepção para aferir marcas e representações da au-
diência como interlocutora em processos de comunicação de conteúdos 
científicos. Essa opção de abordagem atribui enfoque integral  às audiên-
cias, sobretudo por considerar as complexidades do processo comunica-
cional no âmbito da recepção que, cotidianamente, é afetado por fatores 
culturais, políticos, históricos e sociais.
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A COMunICAçãO PúBLICA  
FACE AO DIgITAL





A reputação dos anônimos na internet1

Gino Gramaccia

O JORNALISMO PROFISSIONAL intervém na seleção e no tratamento 
das informações que terão, de agora em diante, um estatuto público e 
uma audiência ampliada. Essa função, tradicional, de gatekeeping hierar-
quiza a informação, participa – ao mesmo tempo – da agenda mediática 
e da formação da opinião pública, torna a informação definitivamente 
acessível aos atores do espaço público: jornalistas, atores políticos, comu-
nicadores e, certamente, os cidadãos.

O poder reflexivo da informação
A acessibilidade à informação se conjuga, na concepção habermasiana 
de espaço público, com a racionalidade e a publicidade2. A acessibilidade 

1. Título original : « La réputation des anonymes sur Internet». Texto traduzido do 
francês por Ângela Marques, sob autorização do autor. Esse texto foi apresentado 
no VII Congresso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0I / International 
Conference on Ciberjournalism and Web 2.0, na Université du Pays Basque, entre 
os dias 9 e 11 de novembre de 2015.

2. Para Habermas, os espaços públicos criados nos séculos XVIII e XIX são funda-
dos principlamente sobre três critérios: uma acessibilidade universal, uso público 
da razão e publicidade (Habermas, 1997, p. 14). Cf. Boulay, 2015, p.129. 
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a todos os membros de uma sociedade e a troca pública de argumentos 
racionais são igualmente função do que propomos chamar, nos meios 
de comunicação tradicionais (imprensa, televisão, rádio), de poder 
reflexivo da informação, ou seja, a capacidade de um acontecimento 
maior ser susceptível de iniciar uma onda de comentários críticos. 
Essa reflexividade, no caso de graves crises mundiais, por exemplo, 
possui um poder de ampliação do espaço público, favorecendo sua 
acessibilidade e a troca de argumentos racionais. O recente exemplo da 
crise da Volkswagen provocado pela revelação de uma fraude logística 
nos motores (2,8 milhões de motores equipados com um programa 
fraudulento) testemunha esse fato: a reflexividade, ao mesmo tempo 
causa e efeito da multiplicação dos editoriais, responde às exigências de 
transparência, acessibilidade, racionalidade e, claro, publicidade. As re-
velações de Edward Snowden acerca da vigilância mundial da Internet 
pela National Security Agency Américaine (NSA) são um outro exemplo 
de acontecimento de forte poder reflexivo: várias mídias publicaram e 
comentaram essas revelações.

Essa concepção normativa e universal do espaço público é hoje con-
troversa, principalmente devido aos fatores suscetíveis de alterar os três 
critérios constitutivos do espaço público segundo Habermas. Bernard 
Lamizet (2015) demonstrou, em um artigo publicado recentemente, 
as mutações múltiplas e complexas pelas quais o espaço público passa 
atualmente. De nossa parte, centraremos nosso estudo sobre um fenô-
meno que julgamos emergente, uma vez que ele concerne os paradoxos 
e as ambiguidades que tornam hoje confusas e imprecisas, no universo 
digital, as fronteiras entre público e privado. As transgressões e seu po-
der reflexivo aí também encontram um importante lugar.

As redes sociais: um simulacro do espaço público

O espaço digital, investido pelos usuários de múltiplas plataformas ou 
aplicações hoje disponíveis (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Snapchat, 
etc.) é um espaço privado ou, ao menos, um simulacro de espaço público 
que apresenta todas as características de um espaço privado. Ele possui 
tal estatuto uma vez que não infringe as convenções da apresentação de 
si, pois os indivíduos se adequam às figuras estereotipadas disponíveis 
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nessas plataformas relacionais: o perfil, o avatar, as marcas de adesão (o 
“curtir” do Facebook, por exemplo), ou seja, a face – de acorco com o 
sentido que Goffman confere a esse termo – é essa imagem positiva de 
si mesmo situada no âmago da relação intersubjetiva. Mas o que publi-
camos ou o que expomos de nós mesmos nas redes digitais dedicadas 
ao encontro pessoal ou à promoção de uma marca em um blog ou no 
Twitter para seduzir fãs e seguidores? Quais são as características semi-
óticas de uma tal exposição que, sob a aparência de um formato público, 
conserva um estatuto privado? 

A análise do discurso seria sem dúvida de preciosa ajuda para dar 
conta dos vários procedimentos da conexão interpessoal na Internet. Os 
deíticos (deixis), por exemplo, tal como definidos por Benveniste (1966), 
ou ainda os shifters (embrantes)3, de Jakobson (1963), são signos que se 
referem às condições particulares de interlocução: os pronomes pessoais 
(eu, mim) ou advérbios de lugar e de tempo (aqui, agora), o que, em 
suma, permite engatar a conversação. No Facebook, o “curtir”, esse pri-
meiro contato amistoso, é um desses shifters da rede. Nessa rede, as interlo-
cuções se tornam visíveis pela comunidade de interlocutores que curtem 
e que partilham esses momentos de troca (os pokes, as notificações e as 
sugestões de amigos vão nesse sentido). Os deíticos são, portanto, mar-
cas semióticas que participam da construção identitária do internauta, 
de sua reputação, e mesmo de sua “marca”. Mas essa “e-reputação” não 
ultrapassa os limites dessas trocas interpessoais estruturadas de acordo 
com marcadores identitários deíticos. 

Aceitar um convite no Facebook significa dizer: “te aceito como amigo 
do espaço digital no qual me situo”, ou seja, “me refiro explicitamente a 
mim mesmo a partir de meu perfil do Facebook”. Essa exposição de si, 
presumidamente sincera, se resume a mensagens curtas, interlocuções 
breves. Nesse universo, o número de amigos e de curtidas garantem a 
reputação, mas sempre na esfera da intimidade: as redes sociais não 
passam de redes de vizinhos que trocam gestos virtuais amigáveis. No 
fundo, a internet e suas plataformas, os símbolos digitais do indivíduo, 

3. Embreantes é uma tradução portuguesa de “embrayeurs”, que é a tradução do 
inglês shifter adotado por Jakobson (1963), utilizada na versão portuguesa de 
Maingueneau (1986).
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formam um espaço espaço privado povoado de atores que se comportam 
como se habitassem um espaço público. Dominique Cardon (2010, p.50) 
defende a hipótese de que “os novos internautas se aproveitaram do fato 
de que a Internet não era somente uma ágora extremamente pública, mas 
também um lugar no qual seus propósitos não estariam mais submetidos 
aos critérios de seleção tradicionais”.

As intrusões digitais: as estratégias privadas públicas

A fronteira, nos mundos digitais, entre esfera privada e esfera pública é 
evidentemente imprecisa. Para Dominique Cardon, nem tudo o que é 
publicado na internet é necessariamente público. Não podemos conceber 
“a visibilidade na rede a partir do modelo das mídias tradicionais”, 
comenta ele, acrescentando que “uma visão jurídica e moral dos 
comportamentos contribui para essa generalização, transformando a rede 
em um espaço transparente de informações acessíveis a todos. Contudo, 
os usuários têm uma concepção mais prática e menos maximizante de 
sua exposição na rede. Eles a consideram como um espaço que oscila en-
tre claro e escuro” (Cardon, 2015, p.103). Sob esse aspecto, as intrusões 
(intervenções ou interferências) hoje constatadas entre essas duas esferas 
estão precisamente ligadas às derivas polêmicas, comerciais, mesmo po-
líticas, provocadas pela exploração marqueteira de dados pessoais, pela 
superexposição da intimidade provocada pelos usuários mal intencionados. 
Dito de outro modo, as interferências aparecem quando os riscos de uma 
afronta à integridade, à reputação e à identidade de um usuário de uma 
plataforma são publicamente caracterizados. O comentário público diz 
das condições, envergadura e perigos do que proponho chamar de uma 
intrusão digital no espaço pessoal.

Mas onde começa a intrusão? Certamente, uma operação de recruta-
mento que se baseia sobre uma pesquisa de informações acerca de um 
candidato via Google pode ser apontada como intrusiva na medida em 
que ela é realizada sem que ele tenha conhecimento. A exploração de 
dados de caráter pessoal ou do que chamamos, em inglês, de privacy para 
designar essas formas de invasão do privado (profissional) no privado 
(pessoal) são, no pior dos cenários, práticas invasivas e mesmo trans-
gressoras: a estratégia de desenvolvimento comercial do Google, e mais 
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recentemente do Facebook (monetarização de sua audiência, focalização 
da publicidade) constituem exemplos significativos dessa intrusão.

Soma-se uma valor mercantil ao ao valor simbólico da intimidade li-
gada à reputação individual nas redes sociais, às trocas auto-biográficas 
que estruturam as relações intersubjetivas. Tal valor mercantil resulta da 
maneira como são captadas e utilizadas as informações de caráter pessoal 
em proveito de uma marca. A transgressão da esfera privada, íntima, é 
constatada quando são publicadas na internete, à revelia dos sujeitos, do-
cumentos (textos, imagens, vídeos) revelando sua intimidade, sobretudo 
quando se trata de personalidades reputadas do mundo político, cultural 
ou esportivo.

Em um registro mais político, Hillary Clinton, candidata às primá-
rias pelo partido democrata nos Estados Unidos, nos oferecem um bom 
exemplo de confusão entre esfera privada e esfera pública, ao utilizar 
uma conta de e-mail pessoal para enviar mensagens de caráter privado, 
mas também uma grande quantidade de informações confidenciais e 
sensíveis.4 Essa prática tornou-se rapidamente uma questão pública sob 
o impulso dos opositores republicanos. 

Podemos, além disso, observar o processo inverso: um projeto de 
caráter público pode mascarar uma estratégia (profissional ou política) de 
caráter privado. É o que Sophie Boulay (2015, p.15) chama de astroturfing: 
“o astroturfing é uma estratégia de comunicação cuja fonte real é ocultada 
e finge ser de origem cidadã”. A autora cita o exemplo das rubricas de 
oferta de emprego: “as organizações e as empresas privadas porcuram 
os blogueiros para redigir comentários positivos ou negativos acerca de 
seus produtos sobre plataformas contributivas” (2015, p.2).

Em um registro bem diferente, qual tipo de reputação ou que tipo de 
identidade digital esses novos ocupantes da rede, conhecidos comumente 
por trolls, procuram? A trollagem, feita por esses indivíduos injuriosos, 
polêmicistas sectários, maliciosos, assediadores e claramente investidos 
de um pseudônimo, produziria (sem trocadilhos) um avatar para o uso 
dos fóruns na Internet? O caso de Joshua Goldberg, esse troll americano 
de 20 anos que, sob falsas identidades de ativista ou através da usurpação 
de identidades reais, é exemplar desse comportamento de “pirata digital”. 

4. Cf. Jounal Le Monde do domingo 13 – segunda-feira 14 de setembro de 2015.
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De outro lado, a intrusão digital pode imediatamente se tornar objeto de 
uma ação pública e política. Nesse caso, o ato intrusivo pode ser reivin-
dicado como como ato político, tão logo ele invista a si mesmo de uma 
causa racional e ética. É, por exemplo, o caso dos hackers Anonymous.

A máscara militante e a reinvenção do espaço público

Os hackers Anonymous fazem da ação mascarada na esfera pública digital 
um princípio de ação política. Paradoxalmente, esses hackers não são 
anônimos: a máscara de Guy Fawkes tornou-se símbolo de um movimento 
crítico de grande amplitude, ao mesmo tempo mobilizador e perene. 
Essa imagem ou, no jargão da rede, esse meme (imagem estereotipada, 
paródica, que circula de modo viral na rede), ao fornecer aos coletivos 
protestantes uma identidade pública e política, contribuiu amplamente 
para a reputação internacional e intergeracional desse movimento. No 
fundo, Anonymous retoma os atributos semióticos dos movimentos de 
rua: as palavras de ordem, os efeitos de tribuna, as vozes e rostos dos 
protestos de massa. O que importa é a forma coletiva do movimento, sua 
simbologia protestante, seu poder de investimento e de estruturação do 
espaço público. A máscara, a partir do momento que ela se propaga na 
esfera digital, é a marca mais explícita da transparência pública. Ela atua-
lizaos critérios de acessibilidade, de racionalidade e de publicidade que 
fundam a concepção habermasiana do espaço público. Aqui, a figura do 
anonimato é a forma simbólica da transparência.

Conclusão: a atualidade do pensamento de Habermas

É inegável que os gatekeepers possuem a última palavra: eles determinam 
ou caracterizam o poder reflexivo das formas intrusivas, invasivas, 
transgressivas, tais como atuam nas esferas da privacidade e da intimi-
dade. Esse retorno ao espaço público, sejam quais forem os media, as 
plataformas e as tecnologias, é função do poder reflexivo dos aconteci-
mentos revelados, de sua força transgressiva. A usurpação da identidade, 
a captação, para fins comerciais, das identidades digitais, o astroturfing 
e a trollagem são exemplos dessas transgressões que alteram o personagem 
público ou o valor público dos indivíduos e, nesse sentido, elas não podem 
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escapar do debate público. Os postulados éticos que fundam o pensa-
mento de Habermas são ainda muito atuais.
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Midiatização na comunicação organizacional: 
conceitos e perspectivas em construção
Camila Maciel C. A. Mantovani
Maria Ângela Mattos
Vanessa Cardozo Brandão

COM O OBJETIVO de promover a discussão e reflexão sobre os prin-
cipais conceitos e perspectivas dos estudos de midiatização, uma área 
de pesquisa emergente em Comunicação, este trabalho busca identifi-
car suas contribuições para o desenvolvimento de estudos no campo da 
Comunicação Organizacional. Para isso, serão debatidas quatro ques-
tões estreitamente inter-relacionadas entre si e que dialogam com tra-
balhos apresentados e discutidos durante o III SICO: i) breve panorama 
histórico dos estudos sobre a midiatização, suas principais vertentes e 
conceitos; ii) apontamentos sobre os estudos desenvolvidos em diversos 
países, destacando seus objetos, enfoques e problemáticas, bem como as 
diferentes “lógicas” consideradas por estes estudos; iii) principais pers-
pectivas de estudo, abordagens e autores de referência sobre a midiatiza-
ção no campo da Comunicação Organizacional; iv) tendências, desafios 
e potencialidades de investigação sobre a midiatização nas organizações 
relacionando-as em especial com trabalhos que fizeram parte da progra-
mação do III SICO.

Segundo Sonia Livingstone, em discurso presidencial na Associação 
Internacional da Comunicação (ICA), em Montreal, 2008, midiatização é 
um termo com longa duração histórica em países de língua alemã, tendo 
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prevalecido em relação a outras terminologias cunhadas (mediação, 
midialização, mediação) de modo a apreender as amplas consequências 
para a vida cotidiana e organização prática da vida social, política, 
econômica e cultural da difusão generalizada dos meios de comunicação 
e de toda espécie de plataformas e dispositivos tecnológicos (COLDRY; 
HEPP, 2013).

Os estudiosos inglês e alemão Nick Coldry e Andreas Hepp (2013,  
p. 192), respectivamente, consideram que as três abordagens predo-
minantes até meados da década de 2000 – Análise Textual, Economia 
Política da Comunicação e Estudos de Audiência – não conseguiram 
responder as razões de o “por que a mídia importava tanto (e cada vez 
mais).”  A partir daí emerge novo campo de pesquisa – Estudos de Midia-
tização – priorizando os padrões de mudanças nos processos e práticas 
de comunicação e suas consequências mais amplas na vida cotidiana. 
Embora cientes da dificuldade de isolar e identificar esses “efeitos” den-
tro da trama complexa da experiência contemporânea, os estudiosos não 
chegaram a um consenso sobre um “conceito comum” de midiatização e 
formas convergentes de abordagem do fenômeno. 

Ao tentar traçar uma genealogia deste conceito, Coldry e Hepp consi-
deram que Roger Silverstone (Reino Unido) e Martín-Barbero (Colômbia) 
são os primeiros expoentes dos estudos sobre midiatização, entre outros 
estudiosos de diversos países. A natureza onipresente e multidimensional 
da mídia na textura de nossas vidas convocou a busca por novos olhares 
e abordagens, afastando-se do triângulo produção-texto-público. Embora 
essa questão estivesse clara desde o início de 2000, o fluxo da experiência 
cotidiana no espaço midiático “não era por si só suficiente para estimular 
a busca por um quadro conceitual para a compreensão da quantidade de 
coisas que fazemos com a mídia” (COLDRY; HEPP, 2013, p. 193).

Desde o final da década de 1980, Silverstone juntamente com David 
Morley enfatizou o papel desempenhado pela TV na regulação das es-
truturas básicas sociais (família, educação, lazer etc.). Ainda que não 
recebesse a denominação “midiatização”, esta perspectiva foi ampliada 
a partir de ensaios que abordavam o conceito de mediação concebido 
dialeticamente na relação entre mídia e vida social.

Em movimento paralelo ao de Silverstone, Martín-Barbero ofereceu 
o contexto histórico para a compreensão da difusão cumulativa da mídia 
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de vários tipos, com ênfase aos processos de usos e apropriações do mas-
sivo pelas culturas populares e vice-versa. Apesar de também não adotar 
o termo midiatização e sim o de mediação, o filósofo espanhol abriu por-
tas para a investigação de processos que iam além da mídia e mensagens, 
focalizando as mediações socioculturais.

Em suas diferentes variantes, esta nova área de pesquisa está profun-
damente relacionada às tradições de pesquisa social e cultural como um 
todo, com pensadores que contribuem para pensar este fenômeno em sua 
abrangência histórica e social, embora não tragam quaisquer elaborações 
teóricas dirigidas a midiatização. Por exemplo, Habermas, em sua teoria 
da ação comunicativa, faz referência ao termo para descrever o processo 
de colonização do mundo da vida, não se referindo aos meios de comu-
nicação, mas à mídia simbólica generalizada como o poder e o dinheiro; 
Erns Manheim (1933) que escreveu, em sua tese de pós-doutorado sobre a 
midiatização das relações humanas diretas e posteriormente publicado 
em livro, intitulado Portadores da Opinião Pública;e Jean Baudrillard 
(1976), em L’echanges simbolique et la mort, que descreveu as informações 
como midiatizadas porque não há nenhum nível de realidade por trás de 
suas mediações, entre outros estudos.

Outras contribuições são também consideradas como bases forma-
tivas dos estudos de midiatização, como a do filósofo Michel Foucault 
(micro-física do poder), a de Bruno Latour (Teoria Ator-Rede), a pre-
sença dos antropólogos no campo da comunicação e midiático, entre ou-
tras influências e fluxos de pesquisa convergentes à midiatização, quais 
sejam: processo crescente de internacionalização das pesquisas na área, 
conferências internacionais de estudiosos de diversos países investigam 
as articulações entre os campos midiático, religioso, cultural, político, 
institucional etc. 

Já as pesquisas mais voltadas ao campo da comunicação, trazem con-
tribuições inegáveis para a formulação do conceito de midiatização, a saber: 
a Teoria dos Meios, na tradição de Harold Innis, McLuhan e Meyrowitz 
(1995) a partir da ideia de se concentrar não apenas nos conteúdos midiá-
ticos, mas também na influência da mídia em sua materialidade e a Eco-
logia da Comunicação, de David Altheide e Robert Snow (1988, 1979) 
com análises que destacam o poder “formatador” da mídia, descrito pelo 
conceito de “lógicas da mídia”.
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No âmbito destas bases formativas, Coldry e Hepp identificam duas 
tradições de pesquisa em midiatização: a “institucionalista” e a “constru-
tivista social”, sendo que esta segunda é mais aberta do que o conceito de 
“lógicas da mídia”. Tomando como base o reconhecimento desse dualis-
mo na perspectiva dos estudos de midiatização, este trabalho se desdobra 
sobre a tradição institucionalista, a partir de Hjarvard, e a tradição social 
construtivista, a partir de Braga conforme detalhamento a seguir. Essas 
duas visadas críticas servirão ainda de fundamento para uma reflexão 
em relação aos  estudos de Comunicação Organizacional (CO), sob a 
hipótese de que a mesma dualidade dos estudos de midiatização pode ser 
vista no campo sob a forma de uma oposição epistemológica entre uma 
perspectiva que privilegia os estudos da organização (enquanto uma ins-
tituição e suas práticas de gestão da comunicação) e outra que dirige seu 
olhar às relações entre sujeitos e organização, como parte de um tecido 
social mais amplo. 

A tradição institucionalista tem origem nos estudos de jornalismo e 
comunicação política, compreendendo a mídia como uma instituição 
social independente com seus próprios conjuntos de regras que conta-
minam a lógica de funcionamento de outros campos sociais. “A midiati-
zação aqui se refere à adaptação de diferentes campos sociais ou sistemas 
(por exemplo, a política ou a religião) a essas regras institucionalizadas e 
formas de preparo” (COLDRY; HEPP, 2013, p. 196).

Um dos representantes desta tradição o estudioso dinamarquês, Stig 
Hjarvard (2008), considera que a “lógica midiática” toma formas não mi-
diatizadas de representação. Assim, atores não midiáticos têm que estar 
de acordo com essa lógica se querem ser representados na mídia ou se 
querem atuar com êxito em uma cultura e sociedade midiáticas. “A ‘lógica da 
mídia’ se refere ao modus operandi institucional e tecnológico da mídia, 
incluindo as formas pelas quais ela distribui recursos e material simbólico 
e opera com auxílio de regras informais” (HJARVARD, 2008: 13 apud 
HEPP, 2014, p. 48).

Hoje experimentamos uma midiatização intensificada da cultura e da 
sociedade que não está limitada ao domínio da formação da opinião 
pública, mas que atravessa quase toda a instituição social e cultural, 
como a família, o trabalho, a política e a religião. As mídias são copro-
dutoras de nossas representações mentais, de nossas ações e relaciona-
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mentos com outras pessoas, em uma variedade de contextos privados 
e semiprivados [...] (HJARVARD, 2014, p. 24).

Já a tradição sócio-construtivista considera que a midiatização é um 
processo de construção comunicativa da realidade sociocultural e analisa o 
status de várias mídias dentro deste processo. Tal tradição é referenciada no 
Interacionismo Simbólico, na Sociologia do Conhecimento e nos aportes 
sociológicos clássicos encontrados na obra citada de Manheim, além de 
se apoiar na teoria da mídia. Friedrich Kroz, um dos expoentes desta 
perspectiva, compreende a midiatização como metaprocesso de mudanças 
culturais na sociedade, a partir de um enquadramento compreensivo.

Embora a tradição sócio-construtivista da midiatização trabalhe com 
um conceito mais aberto do que o de “lógica da mídia” por enfatizar a 
complexidade da mídia como instituição e tecnologia, Coldry e Hepp 
(2013) ressaltam que essas duas vertentes têm se aproximado umas das 
outras, emergindo uma compreensão compartilhada do termo midiati-
zação à medida que ele não se refere a uma única teoria, mas a uma 
abordagem mais abrangente de pesquisas de mídia e comunicação. Nesse 
sentido, Coldry e Hepp (2013) enfatizam que a midiatização é um con-
ceito usado pelas duas tradições para analisar criticamente a inter-relação 
entre mudanças da mídia e da comunicação de um lado, e mudanças na 
cultura e sociedade, de outro. 

A fim de levantar algumas contribuições para a discussão sobre os es-
tudos da midiatização no contexto da comunicação organizacional, foca-
lizaremos adiante proposições de um autor que tem sido identificado como 
representante da tradição institucionalista, Stig Hjarvard, sem desprezar 
os ricos aportes teóricos e conceituais da tradição sócio-construtivista 
para o avanço das investigações neste contexto. A opção por recuperar 
neste trabalho a perspectiva institucionalistaestá relacionada, de um 
lado, com algumas aproximações dela com as questões que têm sido in-
vestigadas no campo da comunicação organizacional e, de outro, com a 
necessidade de colocar em debate o pensamento de Hjarvard e as leituras 
feitas dele, tensionando-o com outras perspectivas que problematizam 
a tradição institucionalista e propõem outros enfoques, com ênfase ao 
estudioso brasileiro José Luiz Braga.
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A perspectiva institucional propõe como agenda de pesquisa da mi-
diatização um foco nas instituições1, situando no nível de médio alcance 
a análise das questões sociais e culturais. Isso, segundo Hjarvard (2014), 
para evitar tanto a teorização de nível macro sobre a “influência uni-
versal” da mídia na cultura e na sociedade, quanto às análises de nível 
micro das infinitas variações da interação social resultante dos processos 
de midiatização da sociedade. Por esse prisma, o autor considera a mi-
diatização como processo recíproco entre a mídia e outros domínios ou 
campos sociais. “A midiatização não concerne à colonização definitiva 
pela mídia de outros campos, mas diz respeito, ao invés disso, à crescente 
interdependência da interação entre mídia, cultura e sociedade”. (HJAR-
VARD, 2014, p. 25).

 Referenciado na teoria da estruturação de Giddens e Stones, no-
tadamente nos conceitos de instituição e institucionalização, essa verten-
te se opõe à sobreposição da estrutura social à ação ou da ordem institu-
cional à prática social, e “está, pelo contrário, comprometida a elucidar 
como as estruturas sociais funcionam como recursos para a interação 
social em situações específicas e como as estruturas sociais são reprodu-
zidas ou talvez alteradas por meio da ação” (HJARVARD, 2014, p. 25). 

Nessa direção, as instituições são concebidas como dinâmicas que po-
dem proporcionar às organizações e indivíduos recursos materiais e sim-
bólicos para agir reflexiva e criativamente em situações variadas, abrin-
do-se, portanto, às mudanças propostas pela sociedade. Tendo por base 
a teoria da estruturação, o conceitode reflexividade em Giddens (1990) 
relacionado às funções das mídias no contexto da Modernidade, Hjarvard 
(2014) considera que as práticas sociais são permanentemente examinadas 

1. Segundo esclarecimento de Hjarvard (2015, p. 51), instituições não podem ser 
confundidas com organizações, que são compreendidas como entidades específi-
cas e empíricas podendo ser parte de uma instituição e interagir com a sociedade. 
Instituição, por sua vez, é concebida na ótica sociológica como um campo da vida 
social governado por “um conjunto número de regras formais e informais, apre-
senta uma estrutura particular, desempenha determinadas funções, e aloca recur-
sos para a ação social de maneiras variadas. Família, política e religião podem ser 
consideradas instituições a partir dessa perspectiva”. Ainda assim, consideramos 
pertinente e apropriada essa perspectiva do contexto empírico das organizações 
contemporâneas, uma vez que reproduzem de certa forma os valores, padrões e 
regras de funcionamento das instituições em seu sentido amplo.
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e reformadas à luz das informações recebidas sobre as mesmas práticas,  
alterando constitutivamente seu caráter. E tanto as mídias massivas 
quanto os meios digitais oferecem constante fluxo de informação que 
orienta os indivíduos e as organizações para reajustar suas práticas às 
condições contemporâneas, implantando uma reflexividade progressiva 
na institucionalização da vida social. 

Articulado à “ lógica da mídia”, “lógicas institucionais” é outro termo 
utilizado pelo autor para compreender como as primeiras atravessam as 
lógicas de outros domínios institucionais, como a família, a escola, o tra-
balho, entre outros. Hjarvard (2014, p. 25) explica que o segundo termo é 
usado por considerar a midiatização um processo interinstitucional não 
linear que abarca uma “constelação de relações e modos de interação 
entre diferentes agentes institucionais” no qual práticas específicas de 
mediações – entendidas como o uso da mídia para práticas comunicativas 
específicas em processos de interação situada no tempo e no espaço2 – 
são influenciadas por várias estruturas institucionais.  

Ao fazer uma avaliação da perspectiva institucionalista da midiati-
zação de Hjarvard, José Luiz Braga (2015) considera que, a despeito do 
estudioso dinamarquês reconhecer a existência e a interseção de outras 
lógicas com a mídia, evitando assim uma visão macrossociológica que 
padronize as instituições sociais sob a égide da mídia, Hjarvard percebe a 
“lógica midiática” como ativa sobre os outros campos sociais que acolhem 
sua influência por uma espécie de “resistência passiva”. Em contraponto, 
Braga considera que a perspectiva institucionalista naturaliza a expressão 
“lógica da mídia” sendo tomada como “uma estrutura profunda per-
tencente à ordem das coisas e não como construção social e histórica” 
(BRAGA, 2015,p. 19).

2. Ao fazer a distinção entre a concepção de mediação e midiatização, Hjarvard 
(2015) evidencia que enquanto os estudos de mediação procuram entender como 
ocorre o impacto da mídia nos processos comunicativos e de interação social,  a 
pesquisa de midiatização considera as transformações estruturais de longo prazo 
no papel da mídia na sociedade e na cultura contemporâneas”. Embora considere 
importante do ponto de vista teórico e analítico a distinção entre os dois termos, 
o autor considera que, empiricamente, os processos de mediação e midiatização 
não são diferentes, visto que o “efeito acumulado das práticas de trocas mediadas 
podem representar instâncias da midiatização”. 
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Embora não negue o poder midiático e sua grande incidência nos 
processos interacionais no contexto da sociedade em midiatização, Braga 
(2015) sugere, porém, outra perspectiva de análise da midiatização3 de 
forma que se reconheça a presença de outros processos e lógicas que 
intervém na complexa dinâmica entre atores sociais, instituições e campo 
midiático. Nesse sentido, o autor propõe incluir as “lógicas de processos 
sociais” e a “lógica da midiatização”, essa última contrapondo-se ao caráter 
profissional, empresarial e degrande público que remete a expressão “lógica 
da mídia” ou “lógica midiática”. Para Braga dizer “as lógicas” significa 
dizer processo. Daí a importância de se explicitar como essas lógicas se 
manifestam concretamente na sociedade. Na sua concepção, “lógicas 
de processos sociais” dizem respeito a algumas lógicas que se tornam 
fortemente estabelecidas na sociedade e mesmo quando se encontram 
arraigadas, elas resultam de ações “tentativas” e “experimentais” realizadas 
anteriormente por atores sociais. Assim, tais lógicas podem decorrer 
tanto das construções e restrições sociais, de ordem econômica, política e 
tecnológica, como de práticas anteriores incorporadas em todos os níveis. 

“Lógicas de midiatização”, por sua vez, correspondem a algo mais 
amplo e diversificado do que a “lógica midiática”, “menos globalmente 
apreensível, mais plural – e certamente menos conhecido – do que a ‘ló-
gica da mídia’”. (BRAGA, 2015, p.26). A fim de contribuir para o apro-
fundamento do estudo sobre as lógicas da midiatização, o autor propõe 
três ângulos de observação. O primeiro compreende identificar como as 
lógicas midiáticas afetam os demais setores e campos sociais, seus pro-
cessos interacionais não midiatizados, como também as mudanças que 
aí ocorrem. O segundo ângulo consiste em desenvolver uma apreensão 
diferencial de observação sobre as lógicas da mídia e lógicas da midiati-
zação, priorizando as últimas lógicas por não estarem recebendo o mesmo 
tratamento analítico que as primeiras. Para tanto, Braga propõe a realização 

3. Apesar de Braga não se assumir como um estudioso vinculado à vertente de 
pesquisa sócio-construtivista integrada por Nick Couldry e Andreas Hepp, pro-
fessores do Departamento de Media e Comunicação da Escola de Economia e 
Ciência Política de Londres e do Centro de Mídia, Comunicação e Informação da 
Universidade de Bremen na Alemanha, respectivamente, suas ideias estão estrei-
tamente ligados à abordagem construtivista formuladas por Berger e Luckman na 
obra A construção social da realidade (2001).
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de estudos de caso, na sua diversidade, como base experimental para de-
rivação de questões mais abrangentes. E o terceiro diz respeito ao exame 
da questão comunicacional que se apresenta em uma possível transição 
entre uma lógica em segundo grau presente no processo de apropriação 
não derivada apenas da lógica midiática, e a lógica midiática. Em outras 
palavras, trata-se de examinar como a questão comunicacional se apre-
senta nesta transição, tanto para as práticas sociais quanto para o trabalho 
do conhecimento. Segundo ainda Braga, tal transição diz respeito à pas-
sagem da sociedade dos meios para uma sociedade em processo de mi-
diatização4 “na qual as interações mediadas por processos tecnológicos 
os mais diversos se tornam ‘processo interacional de referência’ (Braga, 
2007)” (BRAGA, 2015, p. 29).

Nesse terceiro nível de aprofundamento necessário, o que importa, en-
tão, não é apenas explicar as estruturas de um processo institucional em 
mutação. Mais relevante é perceber o perfil, os desafios e os riscos da 
questão comunicacional posta pela transição; assim como o contexto, 
em processo de instauração, em que a sociedade se comunica com a 
sociedade. (BRAGA, 2015, p. 30).

Hepp (2014) indica a possibilidade de convergir as duas tradições a 
partir do conceito de “forças de moldagem”, que consiste em captar dois 
processos relacionados à mídia, sua institucionalização e sua reificação, 
tanto em relação à mídia de massa quanto à digital. Enquanto a institu-
cionalização diz respeito tanto à habituação da ação social quanto à ti-
pificação recíproca das ações habitualizadas por tipos específicos de ator 
(a família, por exemplo, que tipifica os atores pai, filho etc.), a reificação 
capta a noção que além da institucionalização cada meio é um conjunto 
de aparatos técnicos que representam também atores humanos. Sob essa 
ótica, mídia é reificação da ação comunicativa que em si se torna influente 
na ação humana.

4. A distinção entre sociedade dos meios e sociedade midiatizada feita por Fausto 
Neto (2008, p. 93) diz respeito ao fato de que “na primeira as mídias estariam a 
serviço de uma organização de um processo interacional e sobre o qual teriam 
uma autonomia relativa, face à existência dos demais campos. Na segunda, a 
cultura midiática se converte na referência sobre a qual a estrutura sócio-técnica-
discursiva se estabelece, produzindo zonas de afetação em vários níveis da 
organização e da dinâmica da própria sociedade.” 
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Retomando a perspectiva institucionalista, especificamente o texto  
Da Mediação à Midiatização: institucionalização das novas mídias, pu-
blicado em 2015, embora Hjarvard reforce seu enfoque sobre a visão 
institucionalizada da mídia, é notável sua preocupação em considerar a 
“lógica da mídia” dentro de um processo social mais amplo, o que parece 
sinalizar para um reconhecimento de que o aspecto de institucionali-
zação da mídia é atravessado por outros processos sociais com dinâmi-
cas próprias, assim como apontado na crítica de Braga (2015). O pes-
quisador, normalmente lido na sua perspectiva institucionalista, parece 
empenhar-se em mostrar uma aproximação desse olhar com a tradição 
social-construtivista.

Embora em seu conceito de lógica da mídia o autor se concentre nas 
formas como a mídia tende a construir estruturas que orientampara a 
ação comunicativa em sociedade, esclarece que sua perspectiva aborda 
a midiatização como um processo de influência mútua entre mídia, cul-
tura e sociedade:

Tomando como ponto de partida as recentes discussões sobre as 
novas mídias na teoria da midiatização, propomos um ponto de vista 
sociológico para discutir a influência das novas mídias - em relação 
às velhas mídias - na cultura e na sociedade. A noção de “mundos 
midiatizados” proposta por Hepp (2013) e Krotz e Hepp (2013) explora 
a necessidade de uma aproximação fundamentada considerando 
as práticas midiáticas em contextos delimitados da vida social. 
A perspectiva institucional proposta neste artigo compartilha da 
ambição de fundamentação empírica para os estudos de midiatização 
(Hjarvard, 2013; Hjarvard e Petersen, 2013) e da necessidade de 
considerar a agência humana como co-constitutiva da mudança 
social. Isso pode, contudo, partir de uma perspectiva de baixo para 
cima dos “mundos midiatizados”, ao insistir na dualidade estrutura-
agência e colocando a institucionalização de longo prazo dos padrões 
de interação social influenciados pela mídia no cerne da teoria da 
midiatização.  (HJARVARD, 2015, p. 52).

Percebe-se que a perspectiva do que é a “institucionalização” operada 
pela lógica da mídia não pretende excluir o ponto de vista sociológico 
(talvez esse texto de Hjarvard já incorpore e responda, de certa forma, às 
críticas feitas ao seu trabalho, que o consideram demasiadamente fechado 
na estrutura da mídia). Pelo contrário, o pesquisador explicita que sua 
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leitura enfoca o caráter institucional, mas enxergando-o dentro de um 
contexto em que a interação social acontece na duplicidade estrutura da 
mídia/agência humana.

O conceito de institucionalização passa pela noção de estruturas con-
solidadas que guiam a ação humana. Porém, ao convocar o conceito de 
af fordance (Gibson), Hjarvard aponta para a dinâmica social e a potência 
dos atores comunicacionais, para além das estruturas institucionalizadas 
de sua “lógica da mídia”.Assim o binômio instituição-sujeitos sinaliza 
uma compreensão do autor sobre a estrutura da mídia inscrita na dinâ-
mica social de um modo dialético.

De fato, como pretende-se apontar aqui, o pensamento da midiati-
zação em Hjarvard parece carregar uma ambivalência entre o caráter de 
rigidez e institucionalização da estrutura dos meios (com os jogos de 
poder e dominação derivados dessa visada) e o caráter de processo de 
construção entre mídia e sociedade, tecido em uma dupla determinação.

Para o estado atual da pesquisa em Comunicação Organizacional 
(CO), amplamente debatido em suas diversas vertentes no SICO (insti-
tucional, sociológica, antropológica, mercadológica, estética), parece ser 
relevante traçar um paralelo entre essa dualidade que subjaz aos estudos 
de midiatização e a dualidade também observável nos paradigmas da 
Comunicação Organizacional. Por um lado há a tradição de uma visão 
centrada na Organização – muitas vezes tomada como tecnicista, ins-
trumental, empirista ou acrítica – e por outro uma visão que pode ser 
associada ao eixo  “social-construtivista”, de um conjunto de pesquisas 
que se fortaleceu nos últimos anos pela compreensão da CO como um 
campo que ultrapassa a organização, fundado em uma abordagem rela-
cional, entendendo a relação entre públicos e organizações a partir do 
paradigma da complexidade.

Reconhecer essa dualidade no campo parece ser fundamental como 
gesto epistemológico que aponta possíveis embates a serem enfrentados 
pelos pesquisadores de CO, para o fortalecimento de estratégias empírico-
metodológicas, diante do cenário de constantes inovações de mídias e 
estratégias de relacionamento emergentes com o avanço das tecnologias 
digitais. 

Ao se avaliar as discussões em torno do conceito de midiatização, no 
campo da comunicação organizacional, alguns pontos chamam a atenção. 
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O primeiro deles refere-se ao impacto das mídias, em especial as digitais, 
nas práticas organizacionais e, por conseguinte, como as análises e re-
flexões sobre esses impactos influenciaram a produção acadêmica sobre 
midiatização. Nesse sentido, muitos estudos partiram de uma aborda-
gem que buscava mostrar como as tecnologias digitais constituem novas 
práticas no âmbito da comunicação organizacional, tendo por base o re-
conhecimento de que a diversificação de mídias (e mediações) permite 
estabelecer interações variadas entre as organizações e seus públicos de 
interesse. 

Com as possibilidades de produção e circulação de conteúdos a partir 
da web, novas configurações de interação se materializam e as organi-
zações se deparam, como dito anteriormente, com outras conforma-
ções discursivas que vão modificar a dimensão estratégica dos pro-
cessos comunicativos. Surgem novas características de interlocução, 
marcadas pela dispersão e fluidez. (OLIVEIRA et. al., 2012, p.10).

Outro ponto trazido pela discussão em torno da midiatização refere-se 
às noções de espaço e território. Se, num momento anterior, a ideia de 
organização estava calcada na territorialidade, mais contemporanea-
mente, a comunicação organizacional precisa entender ou lidar com as 
organizações enquanto fluxo. Essa visada tem oferecido novos modos de 
compreender as organizações, em especial a partir da retomada do para-
digma da complexidade de Edgar Morin como perspectiva que oferece 
uma compreensão mais ampliada e complexa do campo da Comunica-
ção Organizacional, destacando-se os trabalhos do pesquisador Rudimar  
Baldissera (2009) sobre o tema. Baldissera propõe uma leitura das práti-
cas organizacionais, atravessadas pelas questões da midiatização, a partir 
de uma perspectiva que considere as disputas de sentido operadas entre 
sujeitos e organização. Ao apresentar as categorias de organização comu-
nicada, comunicante e falada, o autor sinaliza a necessidade de se perce-
ber os processos a partir desses dois lugares: o da lógica institucional e o 
da social-construtivista para então compreender a dinâmica das relações 
estabelecidas entre sujeitos, organizações e sociedade. 

Um aspecto que também se torna bastante recorrente nas produções 
que abordam o conceito de midiatização é a percepção do impacto ou 
interferência dos públicos nas organizações. Isso se dá não somente pela 
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visibilidade da organização, bem como pela capacidade que esses sujeitos 
têm de produzir conteúdos que se projetam a partir de mídias descentra-
lizadas (redes sociais, blogs) e interferem nos discursos produzidos pela 
organização.

Na sociedade de ambiência midiatizada a proposta da instituição 
pode ser modificada pelos sujeitos. A emergência de novos espaços 
de interação, especialmente na internet, amplia as possibilidades de 
resposta e a interpretação desses sujeitos que possuem condições de 
construir seus próprios espaços de atuação e, dessa forma, colocar em 
debate questões de seu interesse (BARICHELLO, 2008, p. 244).

A presença das organizações nas redes de interação por onde circulam 
grande parte dos fluxos informacionais contemporâneos, apesar de inva-
siva, opera dentro da lógica de dupla via, destacada por Bruno (2013): o 
ver e ser visto. Sendo assim, ao mesmo tempo em que a presença das or-
ganizações nesses circuitos lhe permite obter informações preciosas em 
relação a comportamentos, hábitos e preferências do consumidor, elas 
também se expõem e são alvo de críticas e cobranças dos consumidores, 
quando estes não se sentem satisfeitos com os serviços/produtos ofereci-
dos/adquiridos, por exemplo.

A partir desse contexto, percebe-se a necessidade de uma reflexão 
mais aprofundada em torno de como as apropriações cotidianas das tec-
nologias digitais, no âmbito organizacional, estão incidindo não apenas 
sobre as interações entre consumidores e organizações/marcas, mas en-
tre os sujeitos e a sociedade de uma maneira mais ampla. As mídias di-
gitais, atreladas às redes sociais, permitem aos sujeitos se conectar e se 
desconectar, enquanto estão em movimento e de maneiras diversas. Se, 
por um lado, as discussões em torno da midiatização levantam impor-
tantes questões sobre como o uso dessas mídias desfoca, mina ou mesmo 
transforma as noções de público e privado, por outro lado, vemos que as 
mesmas têm sido comumente exploradas sob o viés da comercialização e 
do consumo. Há ainda questões importantes sobre vigilância e controle 
que se apresentam de formas por vezes ingênuas ou bem-intencionadas, 
mas que também se vinculam a interesses ligados a grandes corporações 
ou mesmo governos e aparatos militares.

Para finalizar a reflexão aqui colocada, considera-se produtivo recuperar 
a fala de Pablo Múnera Uribe na conferência de abertura do III SICO, 
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que se estruturou a partir de sua pesquisa sobre a dicotomia intrínseca ao 
termo “organizacional”. Como aponta o autor, por um lado, o termo pode 
ser tomado no sentido substantivo – da organização enquanto entidade – 
dando a ver o estudo e prática da comunicação vista enquanto proprie-
dade de um agente, dotado de poder para comunicar. Essa perspectiva 
pode ser relacionada ao já citado conceito de “organização comunicada” 
trabalhado por Rudimar Baldissera, e certamente constitui uma impor-
tante dimensão para o estudo do campo de comunicação organizacional, 
mas não a única (o que está sinalizado pelo autor ao apresentar duas ou-
tras dimensões - comunicante e falada - que muitas vezes transcendem o 
poder de voz da organização e escapam ao seu controle). Por outro lado, 
organizacional pode ser vista como derivada do verbo “organizar”. Em-
bora o caráter de ação denote processo, o pesquisador aponta que existe 
uma tendência a ver esse processo ainda centrado na ação ordenadora 
de um profissional atuando em nome da organização, sugerindo a gestão 
como a atividade central da Comunicação Organizacional.

Uribe pontua em sua crítica que ambas leituras do termo têm levado 
à redução do sentido de comunicação organizacional: ora promove-se 
a sensação de domínio da Organização sobre o ato de comunicar (que 
se revela em muitas pesquisas empíricas pelo fechamento na análise de 
discursos das Organizações sobre si mesmas, ainda que essas pesquisas 
ocorram em ambiências dialógicas como mídias digitais), ora promove-se 
a ideia de que o organizacional pode ser definido como ação de orde-
nar e gerir a produção de sentidos dos diversos públicos tidos como de 
interesse para as organizações (traduzida em pesquisas no estudo das 
formas de controle, ou na atuação das organizações na gestão de crises, 
por exemplo). 

O sentido de “organizacional” pode ganhar amplitude se for repensado 
a partir dos conceito-chave de mediação e midiatização, também para 
o estudo das organizações como parte do tecido social. No cenário de 
ampla midiatização que engendra mídias, outras instituições e sujeitos 
na dinâmica do social,  as organizações se configuram como parte de 
uma realidade complexa maior do que seus universos. A autonomização 
do sentido de «organização» geralmente leva a uma compreensão da 
comunicação da organização como “o” universo dos processos de troca 
de sentidos midiatizados, operando uma redução epistemológica do 
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campo que alimenta a ilusão de que organizações possam ser concebidas 
como entidades a parte da dinâmica social. Embora “mercado” possa, 
certamente, ser enquadrado como uma das instituições que operam sobre 
a CO (no sentido dado ao termo por Hjarvard), operando com lógica 
própria, há vários riscos em se tomar a Organização dessa forma. Talvez 
o principal deles seja o do isolamento da Comunicação Organizacional 
em um campo autônomo, a ser estudado e compreendido em estruturas 
próprias auto-reguladoras, negligenciando toda a dinâmica que a 
tradição social-construtivista trouxe nos estudos de midiatização. Ora, 
apesar de se concentrar sobre o estudo das estruturas da lógica da mídia 
enquanto consolidações institucionalizadas,nem o autor tido como 
institucionalista operou tal redução analítica:

Por midiatização da cultura e da sociedade, nos referimos aos pro-
cessos por meio dos quais cultura e sociedade tornam-se cada vez 
mais dependentes das mídias e seus modus operandi, ou lógica da 
mídia. Tais processos mostram uma dualidade, na qual os vários 
formatos de mídia tornam-se integrados às práticas cotidianas de 
outras instituições sociais e esferas culturais, e ao mesmo tempo 
adquirem o status de uma instituição semi-independente em si 
mesmos. (HJARVARD, 2015, p. 53). 

De modo semelhante a essa reflexão, pode-se apontar a necessidade 
de se olhar para a Comunicação Organizacional no entre-lugar, da 
institucionalização das estruturas comunicacionais, e também da 
interação dinâmica com outros campos da sociedade e cultura. Portanto, 
torna-se fundamental pensar o tipo de mediação que a Comunicação 
Organizacional desempenha - função que só pode ser pensada em termos 
de performance, cabe ressaltar, já que a cena da midiatização implica 
em dinâmicas de constante alteração das estruturas institucionais pelas 
af fordances que emergem no processo de comunicação.  Se mediar é estar 
entre, em qual entre-lugar se situa a Comunicação Organizacional? Pensar 
entre dois pólos comunicacionais – emissor e receptor – já se mostrou 
insuficiente para se compreender as dinâmicas de midiatização.

O elo da mediação, no sentido do termo dado aos pesquisadores da 
linha social-construtivista aparece como chave: é preciso compreender 
antes a função mediadora, ou o caráter de “ponte” entre pontos a serem 
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conectados em uma experiência de interação social comunicativa. Tal 
como deseja-se apontar, no cenário de ampla midiatização e da existência 
de organizações em fluxo e fluxo de sentidos entre organização e socie-
dade, o caráter mediador da CO é múltiplo: estar entre o institucional e 
o social, entre a organização e a cultura, o que aponta para a necessidade 
de se realizar o duplo movimento também no olhar do pesquisador: co-
municação não apenas “da organização”, nem “em organização”, ou “para 
ordenar”, mas para os confrontamentos tanto institucionais quanto so-
ciais emergentes a partir da visada da midiatização. 

Nesse sentido, a contribuição da perspectiva sócio-construtivista de 
Braga  pode ser importante, ao apontar para “as lógicas” múltiplas em 
interação: para além da lógica da mídia,  também as lógicas de processos 
sociais e de midiatização. Assim, sob o olhar complexo da midiatização, 
Comunicação Organizacional passa a ser um campo alargado, que de-
manda a conjunção da dupla visada do pesquisador, institucionalista e 
social-construtivista. Pode-se, eventualmente, enfocar um ou outro as-
pecto - desde que se tenha em mente que ambos fazem parte do mesmo 
processo de investigação. Isso requer do pesquisador vigilância cons-
tante, para lidar com a dualidade e com as tensões derivadas do gesto 
de olhar tanto para a organização e quanto para o mundo social que a 
transcende. Afinal, “as estruturas na forma de lógicas institucionais não 
estão acima ou fora da agência humana em mundos vividos menores. Ao 
contrário, os recursos e as regras habilitam a agência, e através dela po-
dem ser usados, reproduzidos e alterados criativamente.” (HJARVARD, 
2015, p. 60). 

Tanto quanto no campo dos estudos da midiatização, também para o 
da Comunicação Organizacional, duas visões estão em constante movi-
mento e tensão, e como se esforçou em mostrar aqui, ambas perspectivas 
são fundamentais para se empreender os estudos na área, em função da 
complexidade dos processos comunicacionais da sociedade contemporânea.
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Comunicação pública, movimentos sociais  
e perspectiva sistêmica: quem fala em nome 
de quem na redes sociais?
Regiane Lucas de Oliveira Garcêz
Camilo de Oliveira Aggio 

O PRESENTE CAPÍTULO tem como objetivo discutir a comunicação  
dos movimentos sociais e os usos que fazem dos sites para redes sociais 
(SRS´s) numa perspectiva ampliada de comunicação pública. Particu-
larmente, discutimos como ocorrem os processos de advocacy ou de 
representação política não eleitoral (SAWARD, 2010) buscando proble-
matizar quem fala em nome de quem nas redes online. Indagamos se a 
característica difusa dos SRS´s, bem como a consideração dessa arena 
de forma isolada,  não comprometeria a legitimidade da representação e 
traria impactos na identificação dos representantes ou dos discursos re-
presentados como válidos ou legítimos. Conclui-se que considerar uma 
perspectiva sistêmica da representação, não restrita apenas uma deter-
minada arena como as redes digitais, pode auxiliar a identificar proces-
sos de representação mais democráticos, inclusivos e legítimos. Ilustra-
mos a análise sistêmica a partir da comunicação pública realizada pelo 
Movimentos social das pessoas surdas no debate sobre o melhor modelo 
de educação de surdos.     

Introdução
O crescente uso da internet, e particularmente das redes sociais online, 
pelos movimentos sociais se ancora nas promessas de que o ambiente 
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digital poderia ser mais democrático e inclusivo, mais horizontal, sem 
filtros ou controles, menos oneroso politicamente e mais afeito à par-
ticipação (NORRIS, 2001). O fato é que, mesmo diante de profundas 
mudanças estruturais na comunicação pública que tornaram possíveis 
novas formas de engajamento social, manifestações públicas ou mesmo 
o surgimento de movimentos sociais estruturados previamente em re-
des digitais, com o passar do tempo, identificou-se vários problemas, tais 
como a baixa confiança caracterizada pelo anonimato, pouca visibilidade 
e barreiras econômicas de acesso (DEAN, 2003; WILHELM, 2000). 

No caso das potencialidades dos ambientes digitais para os movimentos 
sociais, o que nos preocupa neste texto é justamente a capacidade de 
garantir a legitimidade das da representação das causas de grupos opri-
midos, especialmente quando elas ganham as redes sociais online. Em 
outro estudo (GARCÊZ, 2013) discutiu-se que a característica difusa das 
redes sociais permite certa volatilidade nas relações de representação po-
lítica não-eleitoral. Ainda que muitos movimentos sociais sejam identifi-
cados na sua atuação online, a todo tempo surgem representantes de gru-
pos em situação de vulnerabilidade e reapropriações das demandas dos 
movimentos sociais. São admiradores de certas causas, os mesmos que 
“compartilham” ou “curtem” postagens no Facebook, levantam bandeiras 
e se engajam nas discussões online. Muitos atuam discursivamente como 
representantes dessas causas sem necessariamente se vincularem às ações 
dos movimentos. Qual a relevância, a legitimidade e a efetividade dessa 
representação? De que maneira ela está conectada aos próprios movi-
mentos sociais e às pessoas em situação de vulnerabilidade? 

Essas questões se mantêm no presente estudo, desta vez com foco na 
comunicação pública dos movimentos sociais, na expressão de lideranças 
e agentes de advocacy e nos processos comunicativos internos e externos 
aos movimentos como parte da dinâmica da representatividade. Buscamos 
problematizar quem fala em nome de quem nas redes sociais no que tange 
à comunicação pública dos movimentos. Como evitar que a característica 
difusa das redes sociais comprometa a legitimidade da representação e 
traga impactos na identificação dos discursos representados como válidos 
ou legítimos? 

A proposta do texto, nesse sentido, é discutir uma abordagem da comu-
nicação pública dos movimentos sociais que leve em conta a discursividade 
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e a circulação das demandas em múltiplas arenas. A perspectiva sistêmica 
da representação política não eleitoral leva em conta a diversidade dos 
lócus de atuação dos movimentos sociais, revelando-se uma abordagem 
importante nos processos de legitimação da representatividade desses 
movimentos (SAWARD, 2010; MANSBRIDGE ET AL, 2012; MAIA, 
2012. ALMEIDA, 2014; ALMEIDA E CUNHA, 2016).

Organizamos nosso trabalho da seguinte forma. Na primeira seção, 
discutimos a comunicação dos movimentos sociais a partir de uma con-
cepção ampliada de comunicação pública capaz de considerar as dinâmi-
cas de representação de forma discursiva (MARQUES, MATTOS, 2012). 
Em seguida, indicamos alguns desafios para pensar a comunicação dos 
movimentos a partir das redes sociais e apresentamos a abordagem sistê-
mica como meio de analisar as dinâmicas de representação não restrita 
às redes sociais. Por fim, ilustramos a análise sistêmica a partir da comu-
nicação pública realizada pelo movimento social das pessoas surdas no 
debate sobre o melhor modelo de educação de surdos.     

Comunicação pública e movimentos sociais: quem fala em 
nome de quem

Tradicionalmente, a comunicação nos movimentos sociais é pensada a 
partir de um conjunto de estudos sobre comunicação popular ou comu-
nitária (PERUZZO, 2013), mobilização social (HENRIQUES, 2010) ou 
educomunicação. Na primeira perspectiva, esses trabalhos destacam as 
dimensões de enfrentamento de condições de subalternidade, resistência 
de minorias, relações comunitárias e rádios e tvs comunitárias como 
meio de democratização. No segundo conjunto de estudos, destaca-se a 
comunicação como central para as estratégias de mobilização, cooperação 
e corresponsabilidade nas ações dos movimentos sociais. Por fim, a edu-
comunicação propõe uma educação para o uso das mídias e da configu-
ração das ações coletivas.

Nossa proposta neste trabalho é compreender a dimensão pública 
da comunicação nos processos de representação política exercidos pelos 
movimentos sociais e, sobretudo, problematizar quem fala em nome de 
quem e com qual legitimidade. Dialogamos com as perspectivas que dis-
cutem uma concepção alargada de comunicação pública que vai além 
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das normas, rotinas e princípios da comunicação unidirecional entre 
Estado e sociedade ou governo e cidadão (MATOS, 2012). Ela é, dessa 
forma, considerada um processo que engloba Estado, governo e sociedade 
de forma discursiva, discutindo temas da vida pública que implicam a 
mobilização, o engajamento e a participação de todos os atores sociais. 
Ela “deve integrar todos os atores sociais que integram a esfera pública 
para debater e formular propostas de ações ou de políticas que bene-
ficiem a sociedade” (MATOS, 2012). Assim, nos interessa a dimensão 
pública dessa comunicação, que pode envolver a diversidade dos atores 
sociais, como universidades, instituições religiosas, ONGs ou movimen-
tos sociais. E ainda, compreender a comunicação pública como “processo 
político de interação no qual prevalecem a expressão, a interpretação e 
diálogo” (MATOS, 2012, p. 45).

Compreendida dessa maneira, a comunicação pública conforma a 
dinâmica e representação exercida pelos movimentos sociais.Ainda que 
não eleitos formalmente, eles se organizam a partir de uma dinâmica 
representativa que se conforma comunicacionalmente. A representação 
é compreendida aqui como “um contínuo processo de fazer e receber, 
de aceitar e rejeitar demandas – entre e fora dos períodos eleitorais” 
(SAWARD, 2010, p. 36). O ato de representar exercido pelos movimentos 
sociais, bem como a legitimidade deles, é discursivo, processual e se 
constitui nos percursos comunicativos (SAWARD, 2010; ALMEIDA, 
2014). Uma comunicação pública plural, ativa, direta e indireta enfatiza 
a dimensão constitutiva da representação e evidencia a relevância dos 
percursos ao invés de exclusivamente nos resultados. Dessa forma, ao 
problematizarmos quem fala em nome de quem nas redes sociais e a 
legitimidade dos movimentos sociais nesse processo operamos com essa 
lógica discursiva.   

A ênfase na representação política discursiva busca superar visões 
que focam exclusivamente nas dimensões conflitiva (TILLY, 2003; TARROW, 
1998) ou estratégica (MCCARTHY E ZALD, 2009) dos movimentos 
sociais. Considera-se esses movimentos como “agentes de significação 
engajados na produção e manutenção de sentidos que envolvem prota-
gonistas, antagonistas e expectadores” (SNOW, 2004, p. 384). Os compo-
nentes cognitivos, simbólicos e ideológicos compõem a dinâmica da re-
presentação política exercida discursivamente pelos movimentos sociais, 
tanto interna quanto externamente ao grupo.  
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Nesse sentido, a representação dos movimentos sociais demanda, pri-
meiro, um tipo de comunicação pública capaz de organizar internamente 
um grupo, na constituição de um “nós” que configure determinada cole-
tividade, promova mobilização e a conecte às lutas e às dinâmicas sociais 
de forma mais ampla (MELUCCI, 1996). As perspectivas e pontos de 
vista internos a um grupo podem ser distintas, mas para que exerçam a 
pertença e a conformação como coletividade, devem partilhar de senti-
dos, de uma identificação mútua para formar essa coletividade. A repre-
sentação política discursiva é um meio de conduzir essa organização da 
pertença e da identificação, de forma muitas vezes conflitiva, como meio 
de organizar internamente esse grupo, mesmo que provisoriamente. 

Em segundo lugar, essa comunicação deve ser capaz de coletivizar 
questões externamente, gerando visibilidade no sentido de pautar a esfera 
pública e as ações do Estado quando necessário. A discursividade que 
alimenta as dinâmicas da representação política compõe a comunicação 
pública dos movimentos sociais configurando maior ou menor legitimi-
dade para suas demandas. Engajados em uma política de significação, 
tais atores lutariam por redefinições simbólicas, ou seja, pelo estabeleci-
mento e circulação de novos enquadramentos de sentido, também cha-
mados de enquadramentos da ação coletiva ou framing collective action1.

Assim, a representação exercida pelos movimentos sociais ao mesmo 
tempo em que organiza e delimita o grupo, constrói um discurso para 
fora dele no sentido de pluralizar a representação nas diversas instâncias.  
Os movimentos sociais e as associações cívicas têm desempenhado impor-
tante papel nessa pluralização da representação (WELDON, 2011; MEN-
DONçA, 2008; MAIA, 2012; WARREN, 2001). Na maioria das vezes, por 
estarem mais próximos do cotidiano dos sujeitos, são capazes de identificar 
situações de opressão e tornar públicas tais situações por meio de um vo-
cabulário comum. Demandas que emergem de elementos biográficos e 

1. Snow (2004) aponta, nos mesmos moldes de Goffman, que os enquadramentos 
cotidianos são aqueles construídos na vida social diária, que organizam a experiên-
cia de modo a fazer com que os indivíduos se identifiquem no espaço social. Já 
os enquadramentos da ação coletiva se utilizam dos enquadramentos cotidianos 
articulando-os de forma a “ativar aderentes, transformar espectadores em apoia-
dores, conseguir concessões, desmobilizar antagonistas” (p. 385).
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individuais são reelaboradas de modo a organizar o discurso de um grupo  
inteiro e lidar com a heterogeneidade interna a ele (WELDON, 2011;  
MELUCCI, 1996; GARCÊZ E MAIA, 2009). O potencial democrático das 
associações, não dado a priori, se constitui na abertura à pluralidade dos 
pontos de vista internos e à capacidade de inserir novos temas na arena 
pública de debate.

quem fala em nome de quem nas redes sociais:  
uma abordagem sistêmica 
A legitimidade da representação política não eleitoral exercida pelos 
movimentos sociais depende, entre vários outros fatores, da inclusão dos 
próprios concernidos e afetados nas dinâmicas representativas (MAIA, 
2012; GARCÊZ, 2013). Em condições ideais, a participação política 
ativa garantiria formas de controle, acompanhamento e legitimação 
dessa representação. Mas como verificar a participação dos diretamente 
afetados e dos concernidos nas redes sociais, envoltas muitas vezes no 
anonimato e nos perfis fake? Como grupos oprimidos e sem acesso à 
internet participariam (NORRIS, 2001)? Como identificar a legitimidade 
das apropriações e reapropriações das demandas dos movimentos sociais 
na internet? 

A característica difusa e pouco responsiva da internet proporcionada 
pelo anonimato, fragmentação e estrutura de hiperlinks não invalida o 
seu potencial democrático (GOMES, 2005) e nem impede a circulação 
de discursos que representam as demandas dos mais vulneráveis e dos 
movimentos sociais. Apesar de possuírem pouca visibilidade se compa-
rados aos media tradicionais e um perfil de agrupamento por interes-
ses, as redes sociais online abrigam conversações e discussões informais 
importantes para o processamento de questões de interesse próprio e 
formação da opinião. Permitem a expressão e o contato com diferentes 
pontos de vista e a problematização de questões evidenciadas pelos mo-
vimentos sociais (BRUNDIDGE, 2010; WOJCIESZAK E MUTZ, 2009; 
KIM, 2011). 

Os riscos de uma representação aleatória, absolutamente equivocada 
em relação ao objeto representado, especialmente na internet, também 
são grandes. Os próprios movimentos mais organizados não dispõem de 
recursos para monitorar o alcance de suas demandas e a legitimidade de 
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quem fala em nome das causas e se apropria de postagens. A característica 
difusa das redes impossibilita esse completo monitoramento. 

Além disso, a própria natureza fluida dos movimentos sociais, sem 
contornos e delimitações precisos, auxilia nessa dificuldade de evidenciar 
a legitimidade dos processos de representação de forma geral. Contem-
poraneamente, não se pode mais identificar de forma nítida as formas de 
pertença aos movimentos sociais e as próprias demarcações, agrupamentos 
e formas de engajamento. 

As amplas formas de envolvimento e engajamento online – que se tra-
duzem na produção, compartilhamento, reconfiguração e ressignificação 
de conteúdos, comentários sociais acerca de temas inseridos no debate 
público e discussões entre membros de sites para redes sociais em dife-
rentes arenas diante de variadas circunstâncias -  dão o tom do quão di-
fusos, pervasivos e diversos são, não apenas as formas e modos de ações 
públicas, mas a natureza, os níveis de envolvimento dos indivíduos com 
determinadas agendas sociais em tempos de comunicação digital. 

A pluralidade que compõe o movimento negro ou o movimento fe-
minista hoje, por exemplo, não nos permite fazer claras distinções de 
quem é, de fato, representante do movimento, participante ou simples 
apoiador.  São inúmeras as formas de engajamento que acontecem desde 
a criação de blogs, páginas ou sites, até a participação presencial em ati-
vidades políticas ou culturais, ou mesmo o simples compartilhamento de 
reivindicações  em sites para redes sociais. 

Uma perspectiva sistêmica da representação, não restrita a uma de-
terminada arena como as redes sociais online, pode auxiliar a identificar 
processos de representação como democráticos, inclusivos e legítimos. Atual-
mente, a abordagem sistêmica na teoria democrática tem sido tratada, par-
ticularmente, no campo dos estudos em deliberação. Acredita-se que esta 
seria uma terceira fase desses estudos, sendo a primeira mais normativa e 
a segunda mais empiricista, conforme caracterização de Mansbridge et al. 
(2012, p. 26). Os autores dessa fase defendem que a dinâmica deliberativa 
não deve ser analisada enquanto um fenômeno restrito a determinados 
espaços que oportunizem a troca pública de razões. Estas circulam em di-
ferentes arenas e momentos, de modo a conformar a deliberação como um 
processo ampliado, que leva em conta o sistema midiático (MAIA, 2008), 
as conversações informais (MANSBRIDGE, 2009) e os diferentes modos 
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expressivos para além da argumentação – como a retórica, as histórias de 
vida ou as emoções, por exemplo2.

Alguns autores têm partido das mesmas premissas para pensar a 
representação política de modo sistêmico (MAIA, 2012; ALMEIDA, 
2014; MANSBRIDGE, 2003; DRYZEK E NIEMAYER, 2006; GARCÊZ 
E MAIA, 2016). Ou seja, a discursividade que conecta às várias arenas, 
encampa vários modos comunicativos, os diferentes designs e constran-
gimentos próprios de cada arena discursiva, bem como as distintas fun-
ções de cada uma dessas arenas. As demandas de representação, assim, 
devem ser consideradas como uma dinâmica circular (SAWARD, 2010, 
p. 36) que perpassa diferentes espaços discursivos, sendo as redes sociais 
um deles. 

As redes sociais online, isoladamente, não oferecem recursos para 
uma análise da legitimidade da representação política dos movimentos 
sociais. Por mais organizada e planejada que seja comunicação dos mo-
vimentos, ela esbarra nessa natureza fluida e dinâmica tanto das redes, 
quanto dos movimentos sociais e dos próprios processos comunicativos. 
Uma análise sistêmica é capaz de fornecer elementos contextuais, uma 
descrição da pluralidade interna dos movimentos e das diferentes formas 
de engajamento possíveis em diferentes arenas.

Nesse sentido, os movimentos sociais funcionam como conectores 
de arenas discursivas (MENDONçA, 2016), assim como as diferentes 
formas de comunicação exercidas por eles. São capazes de transitar entre 
arenas adequando os discursos a diferentes designs e configurações dis-
cursivas dessas arenas (AVRITZER, 2016).    

2. Goodin (2005), Hendrix (2006) e Mansbridge (2010) são três autores impor-
tantes que inicialmente pensaram essa perspectiva. Hendrix (2006) propõe um 
modelo integrado da deliberação, que pode ocorrer a partir de múltiplas arenas 
discursivas, mais ou menos estruturadas, mais ou menos informais, de modo a se 
intercruzarem. Goodin (2008) propõe a existência de uma “sequência integrada 
de momentos deliberativos” que leva em conta vários momentos sequenciados 
e uma distribuição de funções e papeis dentro desse sistema, como é o caso por 
exemplo do legislativo que possui comissões, plenárias, audiências e outros es-
paços deliberativos, cada um com uma função complementar a outro espaço. Já 
Mansbridge enfatiza o papel das conversações e os diferentes modos de expressão 
como parte desse sistema. 
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As lutas dos surdos pela escola bilíngue:  
uma análise sistêmica da representação discursiva

Para ilustrar a perspectiva sistêmica na análise da comunicação pública 
dos movimentos sociais, apresentaremos um estudo realizado sobre as 
lutas do movimento social dos surdos. Examinamos a polêmica acerca 
da proposta de fechamento das escolas especiais e/ou específicas para 
surdos, em 2011, desencadeada pela Política Nacional de Educação  
Especial na Perspectiva Inclusiva (2008). Tal fato provocou grande im-
pacto na cena pública e momentos de intensa mobilização do movimen-
to surdo em diversas arenas políticas formais e informais. 

A comunicação pública do Movimento Surdo foi analisada a partir de 
três perspectivas, conforme defende Maia (2012). Primeiro, levando em 
conta como se conforma a representação dentro de uma coletividade ou 
grupo representado. No caso analisado, buscamos aferir essa dinâmica no 
grupo do Facebook, no qual a representação se conforma na figura de líderes 
nacionais e estaduais, que organizam ações articuladas em todo o país. 

Em segundo lugar, buscamos compreender como a representação é 
exercida publicamente, de modo a confrontar pontos de vista distintos. 
Investigamos a Audiência pública da Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão convocada em 2011 para discutir a educação de surdos. Ana-
lisamos também uma conferência de direitos mista, com participação 
paritária da sociedade civil e do governo. A Conferência Nacional dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência foi realizada entre os dias 3 e 6 de 
dezembro de 2012. Tanto na audiência quanto na conferência participaram 
representantes do MEC, professores, familiares e representantes do Mo-
vimento Surdo. São ambientes nos quais os representantes falam para 
uma audiência plural e disputam sentidos, de forma bastante conflituosa. 

Em terceiro lugar, a análise a partir da perspectiva sistêmica permite 
compreender as diferentes atuações dos representantes – sejam eles pes-
soas ou grupos – em arenas e meios comunicacionais distintos, seja na ar-
ticulação de alianças, na busca legitimidade de forma ampla e não focada 
em determinada arena ou no teste posicionamentos e reposicionamentos3. 

3. A audiência foi realizada no dia 01 de dezembro de 20122, durou sete horas e 
gerou uma transcrição de 124 páginas. A conferência realizada entre os dias   usou 
a tecnologia da estenotipia (legendas em tempo real, projetadas em um telão) que 
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Nesse sentido, nossa análise leva em conta a conformação da repre-
sentação nas três arenas de forma comparativa, tomando como unidade 
de análise as demandas de representação, ou claims (SAWARD, 2010). 
Foram 27 demandas no grupo do Facebook, 38 na Audiência Pública e 
62 na Conferência, totalizando 127 claims. Selecionamos apenas aquelas 
que diziam especificamente sobre a educação dos surdos. Após a identi-
ficação e codificação das demandas de representação em cada uma das 
arenas, foi realizado um cruzamento de forma a discutir as interseções, 
os padrões e as particularidades. A ideia foi evidenciar de que forma es-
sas afinidades ou tensões vão se apresentando de maneira difusa entre as 
arenas, configurando uma legitimidade não restrita a redes sociais, capaz 
de ser desvelada a partir dessa análise sistêmica.

Fizemos um levantamento dos diversos atores envolvidos na dinâ-
mica da representação buscando identificar quem defendia qual posi-
cionamento. A demanda do movimento social dos surdos é pela defesa 
da bilíngue na qual é utilizada a língua de sinais como primeira língua e 
o português escrito como segunda língua. Outros representantes defen-
diam a escola especial na qual o critério seria a deficiência e não a língua. 
Por fim, identificamos o posicionamento favorável às escolas inclusivas 
onde todos deveriam estudar nas classes regulares ou comuns, indepen-
dente da deficiência. 

gerou arquivos digitais de texto, cedido pelo CONADE. A seleção do corpus foi 
realizada a partir da leitura das transcrições num total de 631 páginas. Já no Face-
book foram encontradas 2052 postagens em 2011, desconsiderando comentários, 
sendo elas em Libras e/ou em Língua Portuguesa. Mantivemos apenas os vídeos, 
chegando a 589 postagens. Em seguida excluímos postagens sobre questões ope-
racionais de mobilização e as não ligadas à temática do movimento. Elegemos 
cinco lideranças nacionais principais e quatro estaduais e selecionamos as suas 
postagens com engajamento (curtidas e comentários) acima de 50, chegando a 28 
postagens. Focamos nos conteúdos que expressavam o posicionamento político 
do movimento. Optou-se por assistir os vídeos na própria língua de sinais, sem 
transcrição.
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Figura 1: modelo de escola defendido nas três arenas discursivas

Identificamos que, no Grupo do Facebook, 25 dos 27 proferimentos 
expressos por integrantes do Movimento Surdo defendem exclusivamente 
as escolas e classes bilíngues, enquanto 2 deles defendem a coexistência 
de modelos. 

Na audiência pública do judiciário, 12 proferimentos defendem as 
escolas e classes bilíngues, sendo 5 proferidos por integrantes do Movi-
mento Surdo, 2 por representantes de escolas, 2 por pais de surdos e 2 
por pesquisadores da área.  Ao todo, 7 proferimentos defendem a escola 
inclusiva, sendo todos eles expressos por integrantes do governo. Um 
proferimento de um representante da sociedade civil defende a escola 
especial e 11 defendem a coexistência dos modelos, sendo que desses 7 
são expressos por representantes de outros movimentos sociais, 3 por 
integrantes do governo e um por pais ou familiares.

Já na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência,  6 
proferimentos de representantes do Movimento surdo defendem as esco-
las e classes bilíngues, 24 defendem a escola inclusiva (sendo 12 deles de 
outros representantes da sociedade civil, 4 de professores e/ou pesquisa-
dores, 7 de representantes do governo e 1 de familiares). Dos 12 proferi-
mentos que defendem a coexistência dos modelos, 7 deles são acionados 
por representantes do Movimento Surdo e os outros 5 por representantes 
de escolas e de outros movimentos das pessoas com deficiência.
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Essa breve descrição sobre os discursos de representação sobre o melhor 
modelo de educação para os surdos nos leva a três questões. Primeiro, o 
fato de um ponto de vista ser defendido por um movimento social não 
necessariamente define que essa representação possui maior legitimidade 
ou concordância entre a maioria. A comunicação pública, de forma 
geral, tem também a função de levar à esfera de visibilidade questões que 
precisam ser problematizadas e debatidas (MATOS, 2012), seja ela exercida 
pelos governos, movimentos sociais ou outros atores. No caso dos surdos, 
observa-se que há uma polêmica em torno da definição do melhor modelo 
escolar que apenas pode ser identificada quando acionamos uma análise 
sistêmica que evidencia o acirramento de posições. Se analisássemos 
apenas o grupo do Facebook, identificaríamos um discurso homogêneo 
próprio dos movimentos sociais. Ainda que possuam divergências internas, 
o discurso público precisa parecer homogêneo para arregimentar adesões.      

Uma segunda questão é que mesmo o posicionamento dos movimentos 
sociais, por mais enfático e radical que seja, pode ser rearticulado de 
acordo com as arenas. O fato de na conferência alguns integrantes do 
Movimento Surdo defenderem não a exclusividade das escolas bilíngues, 
mas a coexistência de modelos revela uma disposição para a negociação 
apenas possível quando colocada em debate. Uma análise apenas da co-
municação pública do Movimento nos sites de redes sociais nos revela 
pouco acerca da complexidade do fenômeno e das ambiguidades pró-
prias do processo de representar.  

Em terceiro lugar, as reverberações  do posicionamento do Movimento 
Surdo na internet demandariam um estudo da formação da rede e das 
apropriações que se faz dos posicionamentos e postagens do movimento. 
Essa não é a proposta do nosso estudo, visto que optamos por evidenciar 
a relação desse posicionamento online com a dinâmica que ocorre em 
outras esferas fora da internet. Entretanto, esse modo de análise pode 
funcionar também como um balizador dessas formas de apropriação que 
se dão de forma difusa na internet e da legitimidade da representação 
exercida por elas. A análise sistêmica permite um exame das nuances 
contextuais que estão em jogo, nos permitindo avaliar a diversidade de 
posicionamentos em diferentes arenas, inclusive nos SRSs. Dessa maneira, 
compreender os diferentes posicionamentos acerca do melhor modelo 
educacional acionados em diferentes arenas discursivas nos auxilia nas 
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análises das apropriações que ocorrem nos sites de redes sociais de ma-
neira difusa.

Considerações finais
As contribuições da noção de representação política não eleitoral ou dis-
cursiva (SAWAR, 2010) auxiliam a compreender os processos de legiti-
mação dos movimentos sociais via estudo da sua comunicação pública. 
Buscamos, neste estudo, dar ênfase à dimensão processual tanto da re-
presentação dos movimentos sociais quanto dos processos dialógicos 
desencadeados pela comunicação pública. Compreende-se que é apenas 
por meio de uma análise desses processos que se pode verificar a legiti-
midade da representação exercida pelos movimentos. 

Ademais, indicamos aqui a relevância de pensarmos sistemicamente 
os fenômenos sociais, sobretudo quando se considera a natureza difusa 
de determinadas arenas, como é o caso dos sites de redes sociais (SRSs). 
A análise da comunicação pública restrita a apenas um determinado es-
paço auxilia pouco na complexificação dos fenômenos de representação. 
Foi possível observar isso ao analisarmos o caso da luta do Movimento 
Surdo pela escola bilíngue. Distintas formas de atuação em diferentes 
arenas são configuradas tanto pelo design dessas arenas quanto pela ca-
pacidade de se relacionar com outras. Nesse sentido, os movimentos so-
ciais se apresentam como conectores dessas arenas (MENDONçA, 2016) 
convocando uma percepção sistêmica capaz de analisar a legitimidade 
da sua atuação em mais de uma arena, sendo ela formal ou informal.
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A comunicação nos discursos  
empreendedores: reflexões a partir  
da formação gerencial no Núcleo de  
Empreendedorismo Juvenil
Fábia Pereira Lima 
Leonardo José de Lima Melgaço

O PRESENTE TRABALHO traz apontamentos sobre o modo como a 
comunicação aparece nos discursos empreendedores, a partir dos discursos 
de estudantes em formação gerencial no Núcleo de Empreendedorismo 
Juvenil, em Belo Horizonte. Baseado na realização de duas dinâmicas 
de grupos focais, procuramos perceber, no discurso dos jovens, pers-
pectivas paradigmáticas de comunicação. A relevância dessa discussão 
no contexto brasileiro se apresenta na adesão ao discurso empreendedor 
que parece pautar a base produtiva do país, visto que 98% das empresas 
brasileiras são micro ou pequenos empreendimentos. Portanto, a partir 
de reflexões teóricas sobre empreendedorismo e comunicação, situando 
a estratégia como interface privilegiada, procuramos oferecer perspectivas 
diversas que contribuem para construções discursivas desse tema na 
contemporaneidade. Percebemos a instrumentalização da comunicação 
e da estratégia que, entre outros, revela-se fruto da forte filiação dos es-
tudos de empreendedorismo às escolas tradicionais de administração e 
gestão. Assim, o empreendedorismo desses jovens se faz, em grande par-
te, vinculado ao projeto econômico neoliberal. E, não menos importante, 
apontamos esse discurso empreendedor como configurador da maneira 
que esses jovens vivenciam o mundo, se percebem, constroem suas 
narrativas e seus sonhos.
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O núcleo de Empreendedorismo Juvenil

O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) é uma escola técnica 
de formação empreendedora oferecida pelo SEBRAE -MG voltada 
para jovens de baixa renda.O NEJ funciona no espaço do Plug Minas - 
Centro de Formação e Experimentação Digital, localizado na região 
leste de Belo Horizonte, no bairro Horto. Nesse espaço de 70 mil metros 
quadrados funcionava uma unidade da Fundação Estadual para o 
Bem Estar do Menor (FEBEM), com 16 prédios, que foi desativada em 
2003. As obras para transformar aquele espaço, até então de repressão e 
punição da juventude infratora, no conceito Plug Minas, tiveram início 
no final de 2008. Hoje, no local, jovens encontram um espaço criador 
de oportunidades para construírem uma nova realidade com dignidade 
e consciência. As escolas de formação juvenil em funcionamento 
quando o presente trabalho se inicioueram: Núcleo de Criação e Design, 
Caminhos do Futuro, Laboratório de Culturas do Mundo, Núcleo de 
Planejamento e Gestão, Oi! Kabum, Valores de Minas e o NEJ. Com 
forte apoio na produção colaborativa de conhecimento, oportunidades 
de desenvolvimento, difusão tecnológica, diálogo e experimentação com 
vistas àinserção autônomano mercado de trabalho e na participação 
cidadã dos jovens que passam por lá, os ideais do NEJ se alinham com 
os do Plug Minasno sentindo de fomentar cursos que possibilitam a 
emancipação desses jovens. Especificamente com formação técnica em 
administração, a escola de empreendedorismo oferece formação para 
que seus alunos sejam capazes de seinserirno mercado de trabalho, em 
empresas dos diferentes segmentos e em diversos setores.

O NEJ foi idealizado a partir da experiência daEscola de Formação 
Gerencial (EFG) do Sebrae. No entanto, enquanto o curso da EFG com-
preende o ensino médio e curso técnico simultâneos, em três anos, e 
cobra mensalidades que superam um salário mínimo, o NEJ é um cur-
so técnico que centraliza seus esforços em capacitar o jovem de baixa 
renda que está cursando o terceiro ano do ensino médio ou aquele que 
já concluiu o ensino médio para o mercado de trabalho, com foco no 
empreendedorismo. O NEJ atende jovens alunos de escolas estaduais, 
aprovados no processo seletivo anual, que irão cursar o mesmo curso 
técnico oferecido na EFG, só que em um ano, também estruturado em 
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três módulos e sem redução na carga horária, ou seja, trata-se de uma 
adaptação intensiva e gratuita do curso técnico da EFG.

A partir disso, o presente trabalho procurou compreender o papel 
que a comunicação ocupa e desempenha na formação técnica em ad-
ministração, com foco no empreendedorismo desses jovens, no Núcleo 
de Empreendedorismo Juvenil. O SEBRAE é uma organização que pro-
move o desenvolvimento das micro e pequenas empresasno Brasil – que 
constituem 98% das empresas existentes no país, representando 21% do 
Produto Interno Bruto, 52% do total de empregos com carteira assinada 
e 85% do total dos estabelecimentos rurais (SEBRAE, 2010) - há mais 
de 40 anos. Então, pensar sobre o processo formativo oferecido por essa 
organização é de valia para todos diretamente envolvidos no NEJ, como 
também, de forma indireta, para a sociedade de umamaneirageral.Esse 
cenário faz com que o estudo, no Brasil, não só do empreendedorismo, 
mas da administração, da economia, dentre outros, tenha se reconfigu-
rado nas últimas décadas. O que antes era pensado na lógica de grandes 
conglomerados capitalistas, em que os cursos e estudos empreendedores 
preparavam o estudante para ocupar uma posição de alta gestão de uma 
empresa transnacional, a partir da década de 1990, passa a se preocupar 
com o micro e pequeno empreendedor. O SEBRAE é um ator extrema-
mente importante nesta reconfiguração, atuandodiretamente nessa tran-
sição, com foco no ensino técnico gerencial.

O desenho do processo formativo de jovens no NEJ está estabelecido 
em discursos, os quais são considerados mais congruentes com a visão 
de mundo que circula naquele contexto, ou seja, criam-se entendimentos 
sobre o funcionamento social compatíveis com a cultura organizacional. 
Dessa maneira, entender que essa visão de mundo não é compartilhada 
apenas pelos públicos envolvidos diretamente com o NEJ, mas que es-
ses valores são também compartilhados por parcela efetiva da população 
brasileira, que cada vez mais se identifica com esse discurso  empreendedor 
como projetode fomento social, confere à discussão desse trabalhouma 
área de sombreamento e tensionamento representativa e necessária.

O principal objetivo deste trabalho foiperceber perspectivas paradig-
máticas da comunicação em circulação nos discursos emergentes da for-
mação empreendedora do NEJ, buscando articular a discussão teórica a 
partir de três pilares: estratégia, empreendedorismo e comunicação. Para 
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compreender como tais conceitos são acionados nos discursos em torno 
do empreendedorismo, foram realizadas duas dinâmicas de grupo focal 
com alunos atuais do núcleo, turma de 2016, e outra com ex-alunos, da 
turma de 2010.

Empreendedorismo, comunicação e estratégia
Para discussão em torno de empreendedorismo, retomamos duas pers-
pectivas aqui denominadas, pelos autores deste trabalho, como empre-
endedorismo mercadológico, com base na produção de José Dornelas 
(2012), e empreendedorismo transdisciplinar, ancorado em Shane e 
Venkataraman (2000). O primeiro autor desenha o exercício empreen-
dedor apoiado na inovação, na capacidade de por em prática aquilo que 
antes permanecia no campo das teorias, assim criando oportunidades. 
Sem muita precisão em especificar as práticas empreendedoras, centra 
sua análise nas características do humano empreendedor. Partindo da 
origem francesa do termo, Dornelas (2012) define o empreendedor como 
aquele que assume riscos e começa algo novo. O autor devota tempo para 
diferenciar o empreendedor do administrador, estabelecendoque o pri-
meiro é inovador, corajoso (para assumir riscos calculados), dedicado e 
organizado, enquanto o segundo estaria mais na esfera do gerencial e do 
controlável -embora essa interpretação não seja muito precisa.

Por outra perspectiva, Shane e Venkataraman (2000) desenvolvem 
uma teoria motivados em definir um objeto de pesquisa para a reflexão 
empreendedora, no que poderia ser compreendido como uma ciência 
empreendedora, ou seja, em que medida o que se é discutido em 
administração, gestão, economia, negócios – nos mais diversos campos 
do saber que perpassam reflexões mercadológicas –, podem contribuir 
para reflexões em torno do empreendedorismo, ainda que as reflexões 
originais não se preocupem com a atividade empreendedora per si. 
Shane e Venkataraman (2000) se apoiam no paradigma do desiquilibrium 
approach, que se difere da abordagem do equilíbrio, tanto na economia 
(Khilstrom & Laffont 1979 apud SHANE; VENKATARAMAN,  
2000) quanto na psicologia social (McClelland, 1961 apud SHANE; 
VENKATARAMAN, 2000). 

A diferença entre as abordagens é simples, mas crucial. Já que, nos 
sistemas de equilíbrio, discutimos se as oportunidades empreendedoras 
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existem ou a maneira como oportunidades estão distribuídas de maneira 
aleatória na sociedade entre seus membros, e não podem ser diferen-
ciadas com base em seus valores (sendo, portanto, o empreendedor, ou 
melhor, quem é capaz de se tornar empreendedor,alguém que faz jus, 
exclusivamente, à capacidade e seus atributos como indivíduo), na teoria 
empreendedora desses autores, o humano e suas qualidades pessoaissão 
deslocados do centro da análise. Assim, a abordagem parte da complexa 
organização e agenciamento das oportunidades empreendedoras, ainda 
que com recorte fundamental em atividades geradoras de lucro (SHANE; 
VENKATARAMAN, 2000).

Essa teoria empreendedora se apoia, então:1) na existência, desco-
berta e exploração de oportunidades; 2) na reflexão sobre a influência 
de indivíduos e oportunidades, não na análise de antecedentes ou conse-
quências percebidas no ambiente; e 3) no entendimento de que a criação 
de uma firma não é suficiente para configurar o empreendedorismo em 
função de existência predeterminada eanterior à própria oportunidade, 
sendo o quadro teórico complementar às pesquisas em torno da criação 
de negócios (SHANE; VENKATARAMAN, 2000). Esse quadro teórico 
se apresenta diferente da análise de Dornelas (2012), principalmente des-
locando a análise do sujeito – com suas habilidades e características perso-
nalistas – para a reflexão da influência das oportunidades e dos próprios 
indivíduos.Todo o processo empreendedor passa a existir e se configurar 
como tal a partir das interações e trocas entre diversos fatores envolvidos 
em processos.

Para dialogar com as perspectivas em torno do empreendedorismo 
aqui apresentadas, sabendo da tarefa árdua do exercício de redução e 
síntese teórica, optamos por também evidenciar duas das principais 
perspectivas dos estudos de comunicação: o modelo linear e o relacio-
nal. O paradigma linear tem suas origens nas pesquisas de comunicação 
de massa nos EUA, envoltos pelos contextos das grandes guerras. A pesquisa 
de comunicação em massa, claramente com interesses doutrinadores 
e imperialistas, fixou no imaginário popular a comunicação como um 
processo de transmissão que tem como objetivo a persuasão (FRANçA, 
2001), inaugurando o paradigma informacional da comunicação, marca-
damente com viés transmissional e linear, representado pelo modelo do 
emissor e receptor.



iii sico - vertentes conceituais e metodológicas194

Como alternativa, notadamente transdisciplinar, o paradigma relacional 
da comunicação encontra suas bases nacorrente do Interacionismo Sim-
bólico, nos textos de George Herbert Mead e nos estudos contemporâneos 
de Louis Quéré, dentre outros. Desse modo, esse paradigma compreende 
interações como “ações reciprocamente referenciadas que fundam, juntos e 
num mesmo movimento, indivíduo e sociedade” (LIMA, 2008, p. 10). 
Avançando nas discussões, Lima, em estudos anteriores, propõe o qua-
dro relacional como possibilidade de análise da comunicação organiza-
cional, trazendo a perspectiva relacional ao contexto das organizações, 
apoiando-se em Quéré para afirmar que a constituição de um público, 
bem como de uma organização, emerge da experiência e do engajamento 
na mesma, ou seja, é a relação que “institui seus sujeitos no momento em 
que ela se dá, sendo que cada um participa da ação tendo como referen-
cial o outro” (LIMA, 2008, p.12).

Portanto, assumindo a complexidade dos movimentos comunica-
tivos, associando as três dimensões básicas: interacional, simbólica e 
contextual, podemos entender a comunicação como “um processo de 
construção conjunta entre interlocutores (sujeitos sociais), a partir de 
discursos (formas simbólicas que trazem as marcas de sua produção, 
dos sujeitos envolvidos e do contexto), em situações singulares (dentro 
de um determinado contexto)” (LIMA, 2008, p. 5). De maneira amplia-
da, compreendendo discurso como aquilo que emerge da relação entre 
consciências e expresso num dado contexto, necessariamente restrito aos 
limites da linguagem, podemos perceber a dimensão simbólica e con-
textual da comunicação materializada nos discursos dos interlocutores.

Com lugar privilegiado na interface entre comunicação social e em-
preendedorismo, situamos a estratégia. A estratégia e o pensamento estra-
tégico ocupam papéis centrais nas discussões nos campos do conhecimen-
to supracitados, além de serem fundamentais na formação técnica em 
administração dos jovens no NEJ. Estratégia, atualmente, evoca diversos 
significados e pode ser interpretado de diferentes formas, por diferentes 
autores e estudiosos, variância que se dá muito em função da trajetória 
na academia. Optamos por apresentar a estratégia com a visada histórica de 
Chiavenato e Sapiro (2003) compreendendo as contribuições dos diversos 
campo de saber. Apresentam-se contribuições do campo militar, nota-
damente com Sun Tzu, da ciência política com Nicolau Maquiavel, no 
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esporte com a dimensão da estratégia como rede (de jogadores, executivos, 
patrocinadores) e, por fim, da biologia. Para nosso estudo, o campo da 
biologia ganha evidência por anunciar a metáfora da competição para 
definir as mais diversas relações no mercado de trabalho, originando um 
entendimento de darwinismo organizacional (CHIAVENATO; SAPI-
RO, 2003) que encontramos nos países capitalistas do mundo moderno.  
A competição, importada dos estudos das relações ecológicas entre seres 
vivos, pode ser analogamente aplicada ao cenário organizacional, ofere-
cendo uma chave de leitura para um cenário extremamente perigoso e 
desafiador, que determina a sobrevivência das organizações, assim como 
das espécies. Então, nesse contexto, o pensamento estratégico surge como 
um possível estabilizador, um norte, algo ao que se pode, ou se deve, 
agarrar nesse cenário de incertezas complexas e caóticas.

No intuito de complementar essa visão, entendendo a sociedade como 
“espaço de acordos entre diferentes grupos que percebem e atuam de 
maneiras distintas” (PÉREZ; MANZONI, 2009, p. 109. Tradução livre), 
propomos que pessoas elaboram estratégias “para articular (e não ne-
cessariamente anular) as diferenças” (PÉREZ; MANZONI, 2009, p. 109. 
Tradução livre). Orientados pelo pragmatismo, Pérez e Massoni (2009), 
percebem a estratégia como capacidade humana muito antes de teoria. 
Por meio da proposição da mudança de sete paradigmas no pensamento es-
tratégico, fica claro que a estratégia é qualidade do agenciamento.Assim, 
apontam para uma visão relacional pragmática que sustenta a Nova Teoria 
da Estratégia, com apoio na comunicação, enfatizando as diferenças e as 
interfaces com foco nas transformações e articulações do pensamento 
estratégico.

Compartilhando de tal entendimento, Lima (2014, 2015) tem traba-
lhado com autores que compreendem a estratégia enquanto prática, ação 
encarnada de sujeitos em comunicação. O olhar sociológico sobre a es-
tratégia desloca as análises do universo econômico, berço dos estudos do 
tema, para a esfera comunicacional, atenta à construção discursiva que 
engendra sujeitos e contextos em organizações. A premissa de tais estudos 
é a de que estratégia não é algo que a organização tem mas o próprio pro-
cesso de estrategizar, realizado nas práticas rotineiras de trabalho de seus 
atores, e cujos fundamentos e efeitos se espairam por toda a sociedade.
Defende a autora que “na medida em que os atores constroem seus quadros 
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simbólicos e orientam suas práticas por eles, a estratégia institui-se como 
tal, existindo tão e somente por atos de comunicação, na ação dos sujeitos” 
(LIMA, 2015, p.141). 

Para balizar alguns apontamentos sobre o modo como a comunicação 
aparece nos discursos empreendedores (e, portanto, atravessada pela 
orientação estratégica) dos estudantes em formação gerencial no Núcleo 
de Empreendedorismo Juvenil, serão apresentados dados coletados nas 
duas dinâmicas de grupos focais, realizadas no primeiro semestre de 
2016.

Estudo de caso:o discurso dos jovens sobre o nEJ

Partindo desta discussão teórica em torno de empreendedorismo, co-
municação e estratégia, com objetivo de perceber perspectivas paradig-
máticas da comunicação nos discursos emergentes da formação empre-
endedora do NEJ,foram realizados dois grupos focais com participantes 
que passaram pelo processo formativo do NEJ,conforme orientações 
disponibilizadas por Duarte e Barros (2006) . A observação participante 
das interações em um grupo foco, ao longo da história, foi categorizada 
e orientada por diversos autores, de diferentes escolas de pensamento 
- inclusive, tem sua noção apoiada nos grupos de discussão durante a 
Segunda Guerra Mundial (LAZARSFELD 1972, apud GONDIM 2002). 
A opção desse trabalho foi pela realização de um grupo focal auto-referen-
te, como estipulado por Morgan (1997, apud GONDIM 2002). O grupo 
auto-referente confere ao grupo focal papel central na obtenção de dados 
para o desenvolvimento da análise qualitativa de pesquisa. 

Segundo Gondim (2002), o desenvolvimento de uma pesquisa baseada 
em grupos focais está “intimamente relacionado com a maneira de o 
pesquisador lidar com o processo de discussão intragrupo” (p. 156). Válido 
apontar que a obtenção de dados se deu através de gravação de áudio 
durante os grupos focais, mas também de formulários sócios econômicos 
preenchidos pelos participantes, anotações de campo sobrevisitas pre-
liminares ao prédio da EFG e do NEJ, bem como reuniões exploratórias 
com responsáveis pela coordenação e direção dos cursos. Desse modo, 
cabe ao pesquisador optar pelo tipo de análise mais pertinente à pesquisa. 
Inspirados na análise crítica do discurso de Fairclough (2001), tem-se foco 
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na interpretação das falas, em contrapartida à descrição, para perceber 
discursos que circulam socialmente. A partir disso, buscamos evidenciar 
discursos emergentes das falas e compreender o processo de construção de 
conhecimento em torno dos conceitos de empreendedorismo, estratégia e 
comunicação.

Dentre os dados de análise desse estudo, advindos das dinâmicas dos 
grupos foco, destacamos que emergiu espontaneamente e com clareza a 
necessidade da diferenciação do empreendedor para o administrador, no 
grupo focal 1. Partindo da pergunta sobre o que é empreender, um dos 
participantes propõe: “o administrador é aquele que fica em frente à sua 
equipe, o empreendedor é aquele que fica junto da sua equipe” e “saber 
trabalhar com o grupo e não simplesmente mandar”.Em diálogo explícito 
com Dornelas (2012), é muito interessante perceber o uso de clichês e 
bordões dentro da cultura empreendedora, quando os próprios alunos 
reproduzem tais falas para sustentar seus argumentos.

Quando questionados sobre a diferença de perfil entre os alunos do 
NEJ e da EFG, um aluno relembra que os próprios professores do NEJ 
reforçam a inovação como um fator que os diferenciam: “[vocês] preci-
sam ser diferentes, sejam inovadores”. Desse modo superficial, apresen-
ta-se a inovação como escapatória para um sistema de manutenção dos 
privilégios de setores da nossa sociedade, transferindo para os sujeitos 
a possibilidade e responsabilidade pelo seu sucesso, alcançado via ino-
vação e méritos próprios. Podemos apontar ainda práticas de controle 
– definidoras dos desejos e sonhos dessa juventude – incentivando uma 
dedicação permanente à inovação, por meio do trabalho contínuo.

Contudo, ainda motivados pela pergunta que tensionava as diferenças 
dos perfis do corpodiscente do NEJ e EFG, em tom de indignação e re-
forçando o discurso da meritocracia, um participantepontua: “acho que 
nós queremos mais que eles. Assim, a nossa tendência é querer mais né, 
porque a gente precisa. Uma menina que formou lá ano passado ganhou 
uma franquia do Subway. Vou sair daqui e o que eu vou ter na mão?”.
Osparticipantes do grupo percebem que ganhar dinheiro é mais fácil 
quando já se tem dinheiro, apesar disso não significar empreender. Re-
tomam que ideias inovadoras ainda apresentam um caminho claro para 
alto retorno financeiro e sucesso no empreendedorismo. Não obstante, 
no grupo focal 2, um participante define que empreender é “inovar, criar 
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algo diferente”.Essa visão, que pode ser considerada ingênua à primeira 
vista, revela-seopressora no que tange as construções identitárias desses 
jovens.

Este discurso se afasta da complexa perspectiva do empreendedorismo 
de Shane e Venkataraman (2000) e, em contrapartida, se aproxima muito 
da pauta neoliberal econômica, que tem como “manifesto fundador-
publicadoem 1944: O Caminho da Servidão, de Friedrich von Hayek” 
(MORAES, 1997). Não obstante, Hayek é economista da escola austrí-
aca, país que ofereceu recursos para criação da EFG e, posteriormente, 
do NEJ. Moraes (1997) nos apresenta como determinadas atividades de 
baixo custo e alto lucro para um empreendedor, com preços convidati-
vos ao consumidor, na lógica neoliberal, podem provocar, contudo, altos 
custossociais e de longoprazo. Desse modo, reforça que,quando os resul-
tados da operação reguladora do mercado, que desconsideram o meio-
-ambiente, saúde, fatores de longo prazo aparecerem, “os danos já serão 
irreversíveis” (MORAES, 1997, p.16).

Outro participante do grupo focal 1, com intenções de circunscrever 
uma definição para atividade empreendedora, remonta uma situação no 
contexto de crise econômica: “estamos vivendo uma crise, empreender 
é olhar para a crise e não ficar triste, não chorar pela crise e sim vender 
os lenços para as pessoas que estão chorando”. Motivados por essa possí-
vel situação empreendedora, seguiram-se diversas falas desconexas que 
culminaram na indagação de um participante “existe bem ou mal para 
empreender?”, questão que ficou em aberto. Desse modo, ficou claro se 
não a ausência, pelo menos a possibilidade da dúvida frente aos valores 
éticos para guiar o pensamento empreendedor: concordando com o pen-
samento neoliberal, qualquer contexto de relação entre pessoas pode se 
tornar uma relação comercial, mesmo que isso implique em abusar do 
consumidor e de seus contextos.

No grupo focal 2, a partir da primeira pergunta sobre como os par-
ticipantes descreveriam suas turmas em 2010, surgiu a fala “a melhor 
(turma)”, seguida de risadas. Na sequência, um participante de outra 
turma confrontou: “se considerarmos a última competição que tivemos 
lá, a turma F foi a melhor...”. Após descontração inicial, um participante 
pontuou: “não tínhamos muita diferença de idade, éramos jovens dos 
16 aos 24 [anos]. Na minha sala, o pessoal não era muito participativo, 
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mas, nas atividades externas, éramos sim”. Outro completou que “o mais 
interessante é que tinha muita competição, tinha muita rivalidade den-
tro das atividades, só que na hora do intervalo conversávamos como se 
fossemos da mesma sala”. A competição reforça seu lugar de grande metáfora 
orientadora das relações do contexto organizacional, especificamente 
nas que se referem ao mundo dos negócios. Apesar de, curiosamente, 
fora de conjunturas comerciais, os participantes se mostrarem coopera-
tivos entre si. Nota-se que a competição, portanto, está presente na forma 
como osjovens encaram o mercado de trabalho (na perspectiva deles, 
uma arena competitiva). A partir da revisão históricaemtorno de estra-
tégia, percebemos que a metáfora da competição como uma maneira de 
relacionar com outros, sejam bactérias, pessoas ou organizações, é um 
construto social. Existem diversas outras maneiras de nos relacionarmos 
uns com os outros visando a sobrevivência no ambiente, principalmente 
no que, emgrande parte, poderia ser sintetizado pela metáfora da coope-
ração, em torno da re-humanização da estratégia, nos termos de Pérez e 
Massoni (2009).

Quando foram questionados sobre o entendimento de estratégia,o 
NEJ aparece em seu lugar de escola empresarialpautando o discurso dos 
jovens, que assumem que “[a estratégia] está dentro do plano de negó-
cios”. Novamente se aproximando do discurso do empreendedorismo 
mercadológico, pois, embora Shane e Venkataraman (2000) não situem 
os estudos de estratégia dentro da teoria empreendedora, assumem que 
é impossível delimitar todas as variáveis de contextos e ocasiões específi-
cas.Outro participante propõe que estratégia está preocupada em “dimi-
nuir todos os riscos tentando aproveitar o máximo de oportunidade para 
alavancar seu negócio. A FOFA  né?”. A discussão em torno de estratégia 
é, muitas vezes, determinada por técnicas e ferramentas de elaboração, 
como a matriz SWOT, da década de 1960, que ainda é central para o 
pensamento de estratégia nos negócios nos dias atuais. Isso se reflete nas 
falas dos alunos, indicando que, ao se formarem, tornam-se exímios téc-
nicos em negócios, munidos de diversos instrumentos para operaciona-
lizarem uma empresa. Por fim, vale apontar que as mudanças paradig-
máticas propostas pela NTE não aparecem nas reflexões entre os alunos: 
estratégia, segundo eles, é um tipo de planejamento, peça do quadro maior 
do plano de negócios, por sinal,algo concreto e muito presente para eles. 
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Inaugurando a discussão sobre comunicação no grupo focal 2, uma 
participante propõe que “a comunicação, ela tem o poder de convenci-
mento e de persuasão, uma organização que sabe bem trabalhar com 
isso... Assim é sucesso!”. Com as falas alinhadas nessa perspectiva, perce-
beu-se preponderância do paradigma linear da comunicação no discurso 
dos jovens, por meio da apresentação de perspectivas clássicas de comu-
nicação do contexto das organizações: “está dentro do plano de negócios 
né?! Você vai olhar a questão da concorrência, vai olhar para seu público 
alvo, vai fazer um estudo de mercado, seus pontos fortes e fracos, seu ob-
jetivo, missão, visão do seu empreendimento.” As falas indicam total de-
salinhamento à perspectiva relacional da comunicação que, apropriada 
aos estudos organizacionais por Lima (2008), defende que a emergência 
do público dá-se a partir da associação, da ação que faz com que ele se 
configure como um grupo de afeto. Neste sentido, ao contrário de uma 
orientação que objetiva o controle dos relacionamentos, tal concepção 
pensa que não existe um público anterior à ação que o afeta e o institui 
como público – o que torna inútil o esforço organizacional de controlar 
os alvos de suas ações.

Alguns participantes do grupo 2 desenvolveram que a “comunicação 
não é só escrita, foi lá que eu aprendi [no NEJ], comunicação tem toda a 
questão do gesto, eu lembro que um professor me ensinou a ter postura 
diante de um debate de negócios”. Perceber a aproximação e o sombreamen-
to entre comunicação e linguagem foi o ponto mais próximo do paradig-
ma relacional proposto pelos participantes, embora apontado de maneira 
pouco aprofundada. Os participantes do grupo focal 1 apontaram nova-
mente para comunicação no contexto das organizações: “comunicação é 
tudo, é como a gente vai se expressar no mercado. Como o mercado vai 
nos ver”, dessa maneira, se reduz o processo comunicacional ao polo de 
produção da mensagem, não se considera as complexidades associadas 
ao fenômeno comunicacional, os processos de produção de sentido e, 
ademais, evidencia o viés funcionalista do discurso empreendedor ado-
tado: interessa a função da comunicação, entendida como meio (ou os 
instrumentos) para atingir determinados fins no mercado. Outra fala do 
grupo 1, motivada pela reflexão no contexto organizacional, corrobora 
com tal aspecto, refletindo sobre os departamentos de comunicação na 
empresa: “é o pessoal que mais entende da empresa para conseguir passar 
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para o público. Seja qual público eles quiserem atingir”. O paradigma 
transmissional da comunicação, com a noção de que os sentidos podem 
ser transportados (ou “passados”)  de um emissor para um receptor, para 
“atingir” uma audiência (os receptores, públicos), como apontado por 
França (2001), está enraizado no senso comum. Perceber a comunicação 
pela via das interações não é de fácil assimilação e uma problematização 
dessa natureza não é algo que apareceu nas falas dos alunos. 

Reforçando a falta de questionamento de práticas comunicativas, 
dos instrumentos comunicacionais e do entendimento de comunicação, 
foram várias as falas para evidenciar a preponderância do paradigma 
transmissional na formação do NEJ. Uma participante foi bem objetiva 
quanto ao processo de construção de conhecimento em torno de comu-
nicação, inclusive apontando que “a ideia de que comunicação é trans-
mitir uma ideia de forma que seja compreensível, eu tive ela pelo NEJ”.

Em seu conjunto, as análises feitas nos indicaram forte influência do 
paradigma linear da comunicação no discurso empreendedor dos jovens, 
alinhado a um projeto neoliberal naturalizado como plano de fundo de 
todo um processo formativo em gestão. É inegável o papel empoderador 
do NEJ na formação dos jovens que por lá passaram (e passam), como 
sujeitos políticos capazes de construir suavoz social. Todos remontam 
experiências e apresentam memórias guardadas e compartilhadas com 
bastante afeto. No entanto, ressaltamos que o discurso empreendedor-
inovador adotado por tais atores pode ofuscar e impedir que os sujeitos, 
em seu cotidiano, reflitam de modo realmente crítico sobre suas 
atividades profissionais e pessoais e, por conseguinte, sobre seu próprio 
existir (e coexistir) no mundo. Resta questionar a quem interessa a 
manutençãodo modus operandi de tal sistema que reserva privilégios a 
determinadas elites, ao longo da história, e como produzir conhecimento 
capaz de contribuir para a transformação de tais realidades.
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Longe da distância representativa:  
uma pesquisa que comunica e organiza1

Jean-Luc Moriceau

POSITIVISTAS, REALISTAS OU CONSTRUTIVISTAS, em sua maioria 
sob a forma de modelos ou de narrativas (Grenier et al., 2001), nossas 
pesquisas têm como projeto representar a comunicação organizacional. 
Por meio de teorias, modelos e esquemas (Willett, 1996), o pesquisador 
é uma consciência que descreve e conceitualiza por meio da distância 
objetiva da representação. Sem querer minimizar as conquistas trazidas 
por esse gesto, nos perguntamos se essa é a única possibilidade de dar 
corpo à pesquisa. Percebemos que em meio às suas possibilidades, as 
representações afastam a experiência vivida, cristalizam as dinâmicas, 
fixam os lugares, impõem um ângulo de visão ou uma narrativa, atribuem 
o papel central a seu autor. Elas enquadram e constrangem o pensamento 
dentro de uma certa forma ou formato. 

1. Título original  : “À distance de la distance représentative  : une recherche qui 
communique et organise”. Texto traduzido do francês por Ângela Marques, sob 
autorização do autor. Esse texto retoma e amplia certos aspectos do capítulo “Tout 
contre la représentation. Et si le but de la recherche n’était  pas de représenter?”, 
in : Société de Philosophie des Sciences des Gestion (dir), Les Prêts-à-penser en 
épistémologie des sciences de gestion, Paris : L’Harmattan, 2014, p. 61-79.
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Sob a ótica desse distanciamento objetivo, a comunicação da pesquisa 
se limita à transmissão de uma representação, ou seja, à uma visão re-
dutora da comunicação – eliminando principalmente suas dimensões 
dialógicas e polifônicas, afetivas, experienciais, corporais e sensuais, per-
formativas, intertextuais e midiáticas. Do mesmo modo, nossa pesquisa 
apaga o fato de que ela é oriunda de um meio organizado (hierarquias, 
normas, pressão para publicação, etc.) e que ela é organisante (possui um 
efeito sobre as organizações, sobre o prestígio dos autores e instituições, 
os ensinamentos, etc.).

Uma vez que hoje toma forma uma virada em direção a teorias não 
representacionais, ou mais que representacionais (Thrift, 2007, Lorimer, 
2005) oriundas principalmente da geografia, gostaríamos de lembrar di-
ferentes fontes e direções que se abrem a outras abordagens da pesquisa 
que não sejam aquelas representacionais. Essas abordagens destacam os 
aspectos comunicativos e organizacionais da pesquisa e revelam que a 
representação não é a única forma de conhecimento. As artes, de modo 
mais específico e depois de mais de um século, se opõem ou ludibriam o 
regime representativo que as governava antes e que impunha o primado 
da mimesis (Rancière, 2000). O regime estético das artes impõe, segundo 
esse autor, a presença bruta, multiplica as referências sobre as referências, 
inverte as antigas hierarquias, mas não procura representar. 

Também a filosofia, sobretudo depois da década de 1960, se preo-
cupou com os limites e a historicidade do saber representativo para 
dar passagem a outras imagens do pensamento. As ciências cognitivas 
colocaram em dúvidao fato de que nossa cognição repousava sobre as 
representações (e.g. Varela, 1988). As ciências humanas, no centro do 
que Denzin chama de “crise da representação” (Denzin;Lincoln, 2005), 
refletiram sobre aspectos éticos e políticos de suas representações se per-
guntando, por exemplo: quem tem direito de falar em nome de quem, e 
de que maneira?

Se a pesquisa é comunicativa e organisante, ela não pode ser apenas 
representativa. Ela se faz performativa (Beyes ; Steyaert, 2011), produz, 
influencia, apreende e se inscreve no próprio mundo que ela descre de ao 
qual pertence doravante.

Retomaremos a seguir certas críticas da representação trazidas pela etno-
grafia, pelo pós-estruturalismo e pela teoria estética afim de apreender certas 
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questões epistemológicas e políticas de nossa abordagem crítica da represen-
tação. Proporemos em seguida algumas pistas para nos distanciarmos desse 
modelo em nossas pesquisas sobre comunicação organizacional.

A crise da representação

A etnografia tomou para si a tarefa de representar os “outros”, tanto no 
sentido de descrever as culturas quanto de falar em nome daqueles que 
pretensamente não tinham voz. A representação configurava um gesto 
de distanciamento que aproximava, permitindo uma melhor compre-
ensão, ao mesmo tempo, “deles” e “nossa”. Na metade dos anos 1980, 
contudo, a representação etnográfica conheceu mais de uma forma de 
oposição e, por isso, se viu minimamente compelida a refletir sobre seu 
próprio gesto.

Fingir representar o outro aparece, de repente, como uma ilusão, uma 
ingenuidade ou uma cegueira ideológica. Acima de tudo, uma ilusão im-
possível de ser realizada. J. Clifford (1986) observa que seria preciso um 
ponto firme de apoio (base) a partir do qual fosse possível representar. 
Infelizmente, não há uma posição capaz de propiciar essa ancoragem.  
O solo é movente. O pesquisador se constrói por meio de seu estudo. Em 
vez de representar a cultura, o pesquisador inventa a cultura sobre a qual 
escreve. Em suma, a transparência da representação, assim como a ime-
ditiaticidade da experiência parecem-lhe ideológicas. P. Rabinow (1986) 
acrescenta que, na verdade, propomos representações sobre representações, 
ou representações de representações...

De acordo com S. Tyler (1986), essa ideologia é uma ideologia do poder. 
Representar seria crer possuir um poder mágico sobre as aparências, ser 
capaz de domá-los e controlá-los. Além disso, o texto etnográfico não 
poderia ser uma representação da cultura descolada de todo contexto, ele 
é atravessado por constrangimentos políticos, institucionais, históricos 
ou retóricos (Clifford, 1986). Ele é escrito a partir de um certo gênero, 
uma certa classe social, uma certa etnicidade (Denzin & Lincoln, 2005). 
A representação é, assim, atravessada por todo um conjunto de influências 
que a delimitam e moldam, em torno dos quais seria importante poder 
refletir e pensar formas de controlá-las, mas sem, para tanto, lançar mão 
de um refúgio protegido a partir do qual pensar suas influências. Cada 
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traço, cada linha da representação deveria se duplicar em uma linha de 
fuga ou em um hipertexto de reflexividade, mas que seria capaz de trans-
formar sua própria natureza.

Nesse sentido, a autoridade daquele que concebe a representação é 
cada vez mais discutida. Ele aparece em um lugar muito autoritário, com 
uma escrita muito segura e uma voz monocórdica. É ele que escreve, 
que toma a palavra e sua descrição se fecha sobre a representação sem 
que ela seja atravessada pela voz dos outros, sem permitir o mínimo de 
polifonia, de dialogismo e de heteroglossia (para retomar os termos de 
Bakhtin) que tornariam a representação mais credível. A autoridade do 
sujeito criador da representação é posta em questão. Ele não poderia ser 
automaticamente dotado da autoridade para falar em nome dos outros 
que não teriam a possibilidade de falar (Clifford, 1986). O que ele deve 
fazer, quais precauções e autorizações deve tomar para representá-los, 
para falar por eles? O autor enfrenta um problema de autoridade para 
definir a representação.

Contudo, parece que a questão se define em torno do fato de que ele 
esteja ainda à altura de se conceber como autor. Seu trabalho consiste em 
escrever e contar para nossas universidades, as vidas que ele viu e viveu 
em outro lugar, no trabalho de campo (Geertz, 1988). Uma possibilidade é 
evocar em vez de representar, de fazer viver no texto, pelo texto, a experiência 
desse outro lugar vivenciado (Tyler, 1986). Distanciar-se da mimesis para 
se aproximar de uma poiesis. É esse movimento que se tornou certo que 
impede os pesquisadores de ter a pretensão de captar a experiência vivida: 
eles somente podem tentar criá-la em seu texto. Assim, campo e escrita não 
são mais dois atos separados (Denzin & Lincoln, 2005). Estilo e teoria se 
interpenetram, se completam e se definem mutuamente: o estilo é teórico, 
ele é uma teoria (Van Maanen, 1995). Nas obras dos melhores autores, os 
ritmos de frases, os volteios e expressões, as construções, as propriedade de 
escrita entram em sintonia com as ideias, redizendo-as, aprofundando-as, 
compondo-as, conferindo a elas seu sabor e sua vivacidade, ajudando-as a 
serem bem sucedidas (Geertz, 1988).

Críticas pós-estruturalistas da representação
Essa crise da representação recebeu um conjunto de críticas decisivas 
dirigidas à representação pela corrente pós-estruturalista. Tais críticas 
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são múltiplas e multiformes e seria difícil de fazer uma síntese de 
algumas frases, o que poderia transformar o argumento que aqui quero 
desenvolver em (justamente) uma representação. Apresentarei, então, 
três exemplos, célebres e significativos.

Quando Michel Foucault, em Les Mots et les choses, comenta o quadro 
Las Meninas de D. Velázquez, ele se situa expressamente no ponto de 
inflexão em que a representação perde seu papel central no processo 
de produção de conhecimento. A partir do  século XIX, “a teoria da 
representação desaparece como fundamento geral de todas as ordens 
possíveis” (1966, p.14). Se o quadro possui trações da representação 
clássica que funda a ordem das coisas, o lugar inesperado acordado 
àquele que produz a representação, à seu trabalho, ao contexto, ao jogo 
de espelhos cruzados, àqueles que pagam pelo trabalho, etc. questiona 
a pura evidência da representação. Assim, na longa análise que faz da 
episteme da Era Clássica, Foucault conclui que antes do final do século 
XVIII, “o homem não existia mais. Não mais que a potência da vida, a 
fecundidade do trabalho, ou a espessura histórica da linguagem” (p.319). 
Ele afirma que não seria possível nesse momento haver uma “ciência do 
homem” (p.322). 

O pensamento por representações, como forma canônica de conhe-
cimento, é historicamente datado e o homem está ausente dele. Na era 
moderna, o pensamento não anseia mais tudo ver e ordenar em uma 
representação: ela se choca com o impensado, com tudo o que, histori-
camente, politicamente e psicologicamente configura e informa o pensa-
mento. O pensamento por representações pretendia tudo ver e ordenar 
segundo sua lógica: ele deixa em em seu lugar um inquietação acerca do 
que ele não pode ver, sobre o que silencia sua lógica e sobre as condições 
de sua produção.

Para Gilles Deleuze, a representação impõem uma coleira ao 
pensamento. Ela bloqueia e policia todos os devires e nos impede de 
pensar a diferença e a repetição. Na verdade, a representação impõem 
fronteiras, cristaliza os devires, persegue o nômade, prescreve uma 
ordem, assujeita por meio identidades prontas, estabelece os lugares a 
serem ocupados. Ela não pode captar a potência profunda da repetição 
que se expressa a cada vez segundo linhas diferentes. A representação 
define um mundo estático, ordenado, hierarquizado, de porte apolíneo, 
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seguro, desejoso de controlar a diferença, mas que não pode captar as 
forças dionisíacas que imprimem o mundo do ritmo das diferenças e das 
repetições, do acontecimentos, dos encontros, das reterritorializações e 
linhas de fuga. A representação é um elemento de poder que reprime as 
forças que querem eclodir em seus interstícios. 

Deleuze convida, assim, a procurar um contato  prévio a qualquer 
captura pela representção, a buscar aquilo que afeta, que provoca os devires. 
Como a representação deixa frequentemente intacto aquele que a repre-
senta, que a observa, assim como aquilo que é representado, Deleuze 
busca os pensamentos que retomam o movimento, que inventam “vibra-
ções, rotações, torvelinhos, gravitações, danças ou saltos que alcancem 
diretamente o espírito” (1968, p.16). Uma vez que o pensamento está 
preso na representação (segundo uma linha que Deleuze identifica desde 
Platão e Aristóteles), ela não pode apreender o movimento da diferença: 
“Enquanto e diferença estiver submissa às exigências da representação 
ela não é pensável nela mesma, e não pode sê-lo” (idem, p.337). 

Nesse sentido, a diferença só pode ser percebida como oposição, no 
interior de um mesmo conceito ou um mesmo gênero, e por semelhança 
com um modelo. A diferença pura, contudo, seria aquilo que escapa à 
ordem da representação, sendo impossível organizá-la em um conceito 
ou gênero, afirmá-la sem opor-se a ela. Enquanto a representação cris-
taliza e aprisiona, a diferença e a repetição afirmam um movimento 
que questiona a ordem estabelecida. Deleuze vai buscar em C. Bene 
(1979), por exemplo, um teatro que escapa à representação, que constitui 
presença com aquilo que varia continuamente, que retira os elementos de 
poder para deixar o caminho aberto a outros devires, a comportamentos 
que não são apreendidos pela ordem social, a devires múltiplos e a outras 
formas de resistência às capturas do poder.

Jacques Derrida (1967), desta vez a partir de uma reflexão sobre o 
teatro da crueldade de Artaud, conclui que uma pesquisa da presença 
pura, de um presente livre de toda representação, que fosse sem 
repetição, sem duplo, está fadado ao fracasso. “O presente só se revela 
como tal, só aparece, se entrega, e abre a cena do tempo ou o tempo da 
cena quando acolhe sua própria diferença intrínseca, na dobra interior 
de sua repetição originária, na representação” (p.364). Mas a representação 
não capturará jamais seu objeto, será sempre diferente de sua origem, de 



211longe dA distânciA representAtivA

toda origem. A representação que gostaria de nos oferecer novamente 
o presente, a “re-presentação”, que gostaria de apreender e redizer seu 
objeto será sempre diferida (dif férée) e diferente (dif férente): dif férante. 
Não saberíamos julgar a representação por sua capacidade de nos devol-
ver o objeto com a finalidade de compreensão ou de ação, somente em 
suas qualidades de inscrição, de traço, de suplemento, de duplo, etc. Seria 
preciso uma multiplicidade de línguas, de representações, mas sem con-
seguir jamais capturar o objeto em sua essência, sua estrutura ou seu ser. 
O que a representação nos mostra, para além do objeto representado, é 
antes de tudo o jogo de conceitos e de oposições do sujeito ou da tradição 
que representa.

A estética após o regime representativo

No que se refere às artes e á reflexão estética, Jacques Rancière (2011, 
p.15) descreve a configuração de um regime estético “contra a ordem 
representativa que definia o discurso como um corpo cujos membros estão 
bem ajustados, o poema como uma história e a história como um arranjo 
de ações”. Para Rancière, as formas de arte são tomadas em regimes par-
ticulares, que definem um “tipo específico de vínculo entre os modos de 
produção de obras ou de práticas, de formas de visibilidade dessas práticas 
e de modos de conceitualização de ambas” (2000, p.27). A partir do Renas-
cimento, o regume representativo (e poético) prevaleceu sobre as manei-
ras de fazer, de ver e de julgar, que se organizaram em torno da imitação 
(ou mimesis) e da ação trágica (“a fabricação de uma intriga agenciando as 
ações representando homens agentes” (idem, p.29)). E, como todo regime 
das artes, o regime representativo atribui lugares e prevalências, definindo 
uma escala de preocupações políticas e sociais: “a primazia representativa 
das ações sobre os personagens ou da narração sobre a descrição, a hierar-
quia dos gêneros segundo a dignidade de seus sujeitos, e a primazia mes-
ma do ato de fala, da palavra em ato, entram em analogia com toda uma 
visão hierárquica da comunidade” (idem, p. 30-31).

A esse regime se opõe o regime estético, que impõe uma nova par-
tilha do sensível. Nessa nova partilha estética do sensível, o regime das 
artes não é mais governado por um plano hierarquizado da imitação e 
da ação, mas torna-se habitado por uma potência heterogênea. Essa última  
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atravessa e contradiz a unidade precedente, assim como ela contraria 
toda potência da ação. O regime estético não se opõe ao representativo 
tornado-o ultrapassado, ele vai revirá-lo e reinterpretá-lo, jogando com 
antigos códigos, regras e lugares. As formas da representação são desor-
ganizadas em busca, ao mesmo tempo, de umcontato mais bruto e mar-
cado por múltiplos retornos, cuja interpretação é, em grande medida, 
deixada para o trabalho do espectador (Rancière, 2008). Assim, as regras 
e hierarquias são definidas e deixam espaço para uma igualexpressão dos 
contrários, atribuindo igualmente uma partilha mais igualitária entre 
produtores, espectadores e avaliadores das obras.

Reencontramos, por exemplo, uma tal fuga da representação, e um tal 
jogo com ela, no teatro contemporâneo, qualificado como pós-dramático 
por Lehmann (2002). Esse autor opõe à representação uma busca con-
tínua e radical da presença, assim como todo um jogo de remissões 
entre referências e sobrecódigos. O teatro ocidental, em todas as suas 
formas, buscava propor uma representação, uma imitação do real, for-
mando um mundo ficcional. “O teatro dramático  afirma a totalidade 
como verdade e modelo do real.” (Lehmann, 2002, p.28), Mas o fecha-
mento em torno de um drama, a representação, as convenções acerca 
da narração, da fábula, dos personagens, ou ainda a primazia do texto, 
etc., impõem um distanciamento e uma inautenticidade que parecem 
limitar as possibilidades do teatro. Como forma de ruptura, o teatro 
pós-dramático seria um teatro que busca “um acontecimento cênico 
que seria, a tal ponto, pura apresentação, pura presentificação do teatro, 
apagando qualquer ideia de reprodução e repetição do real (Sarazac, 
apud Lehmann, p.13-14). 

A presença e outras formas de experiência estética, assim como outros 
contatos com o público, são continuamente buscados. Essa busca da 
presença, essa eliminação da possibilidade de que a experiência estética seja 
novamente absorvida pela representação, impõem o gesto de contrariar 
os elementos clássicos da representação e de frequentemente jogar com 
eles. Dessa forma, ao mesmo tempo que a busca de uma presença mais 
imediata, bruta, desconcertante, às vezes provicante, inventa espaços 
fora do mundo fechado daquilo que é apresentado em cena: referências a 
códigos de estéticas antigas, a outras obras ou acontecimentos do mundo 
que dão ao público múltiplas possibilidade de produção de sentido, ao qual 
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ele pode dar uma forma pessoal. A representação é, assim, ultrapassada, 
como aponta Rancière, em dois sentidos: por um contato mais direto, 
menos mediatizado e também por um conjunto de referências composto 
por linhas de fuga do mundo e do sentido composto sobre a cena.

Não se trata somente de maneiras de fazer da arte ou do “sentido”. Nas 
relações da cena com a sala, na significação do corpo do ator, no jogo 
entre proximidade e distância, Rancière lê fortes tensões políticas. No 
sistema clássico da representação, “a cena trágica será a cena de visibili-
dade de um mundo em ordem, governado pela hierarquia dos sujeitos, 
e a adaptação das situações e maneiras de falar a essa hierarquia” (2000, 
p.23). Ao deixar entrar outros locutores antes não autorizados, ao misturar 
as hierarquias, inventando outros modos de expressão, a ordem unifica-
da da  representação pode dar lugar a outras formas de subjetividades e 
de humanidades.

retorno às ciências da gestão

O que aproxima essas três tradições, apesar de suas diferenças, é que em 
vez do distanciamento representativo, a pesquisa passa a multiplicar suas 
possibilidades de comunicação, de criar vínculos, de entrecruzar-se com 
a empiria do campo, os diferentes contextos, os leitores, a própria expe-
riência do pesquisador.

E se precisar haver um distanciamento, ele vem em um segundo mo-
mento, sob a forma de uma reflexividade sobre os agenciamentos organi-
zacionais. Por meio dessa comunicação de proximidade, o pesquisador/a 
pesquisadora e a pesquisa se deixam afetar, transportar e transformar 
pelo que estudam. Trata-se de uma abordagem, de deixar-se tocar e de-
pois, a partir do movimento nascido do contato, produzir uma reflexi-
vidade política e ética (Moriceau; Mendonça, 2016). A pesquisa assim 
informada (no sentido forte da tomada de forma) pode tornar-se perfor-
mativa, ou seja, assumir uma distância em realção à representação e ter 
um efeito sobre o mundo estudado.

Mostrarei a seguir algumas consequências para a prática da pesquisa 
partinto desse distanciamento da representação. 
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Do quadro ao movimento: reflexividade e performatividade

A representação cristaliza as dinâmicas, bloqueia os devires e impõe uma 
ordem, um poder sobre o que ela descreve. Trata-se, ao contrário, de 
reintroduzir o movimento, seja entre o autor e sua representação, seja 
entre a representação e o leitor.

Um primeiro movimento pode ser introduzido por um esforço cons-
tante de reflexividade acerca da representação construída. Trata-se de 
refletir e criticar sua construção, de considerá-la somente como uma etapa 
em um percurso de pensamento. Alvesson e Sköldberg (2009) convidam 
à reflexividade em dois níveis. Inicialmente, ao reconhecer que toda refe-
rência a “dados empíricos” não pode ser outra coisa que não o resultado 
de uma interpretação, tomamos consciência de nossos pressupostos 
teóricos, da importância da linguagem e de nossas compreensões sobre o 
que percebemos e retemos a partir de nossas representações.

Em seguida, devemos nos inquietar acerca de nosso modo de in-
terpretar essas interpretações. vamos nos perguntar de que maneira o 
que interpretamos é influenciado por nossa comunidade de pesquisa, 
pelas tradições intelectuais e culturais, pelas formas de modelisações ou 
de narrativas esperadas. Reconheceremos as circunstâncias cognitivas, 
afetivas, intertextuais, ou políticas de seus surgimentos. Pensaremos 
em nossa própria posição em termos de classe, de gênero, de etnia, de 
geração, etc. Todos esses elementos que, sem explicá-los, permitirão ao 
leitor e a nós mesmos de interpretar nossas interpretações, de colocá-
las em perspectiva, de suscitar novas reflexões, de cruzar e contrastar 
as representações e de conduzir a pesquisa não em direção à finura do 
espelho, mas em direção à espessura do pensamento. Em outras palavras, 
Devereux (1980) afirmava que diante da angústia de dever interpretar 
uma massa muito importante de dados, a parte mais produtiva da pes-
quisa se situava na contrapartida, ou seja, no comportamento e na reação 
do observador: suas angústias, suas manobras de defesa, suas estratégias 
de pesquisa e suas decisões.

Uma segunda ação se associa à performatividade inscrita nas re-
presentações. A representação apenas reflete uma suposta realidade, 
provocando efeitos. Ela suscita reações, afetos, empatias e antipatias, 
convida a reflexões e a outras interpretações. Esse suplmento faz parte de 
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seu sentido e de sua recepção. O que nos remete à seguinte afirmação de 
Rancière (1998, p.11):

Não é descrevendo que as palavras alcançam sua potência: é ao no-
mear, ao chamar, ao comandar, intrigando, seduzindo que elas cortam 
a naturalidade das existências, colocam os humanos em movimento, 
separam-nos e os unem em comunidades. A palavra tem outras coisas 
a imitar que seu sentido ou seu referente; a potência da palavra que o 
conduz à existência, o movimento da vida, o gesto de um endereça-
mento, o efeito que ele antecipa, o destinatário que ele instiga à leitura 
ou à escuta.

As representações eduzem, comandam, convocam, suscitam a imagi-
nação, formam comunidades, criam amizades e inimizades, condenam, 
fazem esquecer ou perdoar, acrescentam o que estava omisso, retiram o 
que estava sobrando, desvelam segredos, suscitam vocações ou fins de 
carreira. Certas demandam respostas, outras censuras, certas desalojam 
injustiças, outras permitem manter o sistema. A representação pode ser 
criada não para imitar o que existe, mas intencionalmente para colocar 
em movimento, para iniciar efeitos, objetivo  estabelecido pela teoria crítica 
(Horkheimer, 1996), mas um objetivo implicitamente buscado por nu-
merosas descrições e reflexões.

Presença e referências sobre referências

A representação implica um distanciamento. Um duplo que pode esconder 
de nós o real, que nos permite de não vê-lo em sua singularidade (Rosset, 
1976). Um duplo que preferimos ás vezes colocar no lugar do real, e que 
desejaria abarcar e expressar o real em sua totalidade. Podemos, assim 
tentar manter uma distância da armadilha desse intermediário, tentar 
resistir a ele para nos aproximarmos da presença, ou fazer com que os 
traços da representação não sejam nada mais do que signos que reenviam 
a muitos outros sentidos.

Uma direção possível seria de permanecer mais próximo do real, de seu 
nascimento, de sua presença, antes que ele seja capturado e traduzido em 
representação. É o que tentamos fazer ao citar os ipsis litteris, ao acrescen-
tar fotografias, descrições fenomenológicas de nosso contato de campo, 
procurando reencontrar as experiências, as emoções que despertaram os 
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dizeres ou os comportamentos. Dizemos que tentamos, porque enuncia-
dos, fotos ou descrições são desde pronto representações. Contudo, elas 
podem ter como objetivo recriar ou restituir uma presença mais origi-
nária, uma presença que difere do distanciamento e que o faz diferir (no 
sentido de Derrida). Experimentar um contato mais bruto com a pesqui-
sa de campo, mostrar os elementos dispersos, tais como nós os encon-
tramos, antes de colocá-los em ordem, mostrar nossas reações primeiras 
antes do distanciamento objetivo, são estratégias para reencontrar um 
contato mais imediato, frequentemente mais impactante, mas desfami-
liarizante e desviante, mais singular, com o que estudamos para evitar de 
substituir muito cedo as experiências em um lugar muito tranquilo de 
nossos modelos e categorias.

Seria interessante retomar, por exemplo, essa experiência que visa a 
fenomenologia: “retornar a esse mundo antes do conhecimento do qual 
o conhecimento sempre fala sempre, e diante do qual toda determinação 
científica é abstata, significativa e dependente, como a geografia relacionada 
à paisagem a partir da qual aprendemos primeiro o que é uma floresta, 
uma campina ou um rio”(Merleau-Ponty, 1945, p. 9). Descrever, em toda a 
espessura do vivido, esse mundo de sensações, de reflexões e de afetos que 
vivemos no presente da experiência em uma autoetnografia que só será 
recuperada em um segundo tempo pela atuação da representação.

Uma outra direção, de sentido contrário, consiste em fazer com que os 
elementos da representação não se refiram somente ao terreno estudado, 
mas também à outras referências, textos ou descrições. Que o sentido da 
representação não resida em sua adequação ao terreno, mas em suas re-
missões a outros textos: intertexto e hipertexto. Essa direção está presente 
em toda representação da comunicação organizacional, mas aqui, em vez 
de ser negada ou ocultada, ela se torna o que produz o sentido. Em vez de 
procurar um suplemento de presença, o sentido é aqui reenviado, e é o 
leitor que deve acrescentar um suplemento. Em busca daquilo que pode 
ser concebido mas não representado, Tyler (1986) fala, por exemplo, de 
evocação. Mas frequentemente trata-se de salientar que os elementos da 
representação proposta são já, eles mesmos, representações anteriores, e 
assim por diante. 

A representação se torna um conjunto de remissões a outras repre-
sentações, o texto se torna uma remissão a outros textos, em um jogo de 
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referências e de diferenças infinitas. Dito de outro modo, o texto pode ser 
perpassado por referências implícitas, sub-textos, duplo entendimentos 
que conferem á representação vários níveis de leitura, permitindo-lhe 
produzir mais de um sentido, tornando-se fonte de futuras e diferentes 
reflexões e por vezes mais capaz de refletir a complexidade, o equívoco e 
a riqueza dos terrenos e campos pesquisados.

Uma outra partilha do sensível

Vimos que a representação impõe geralmente um confinamento, uma 
rigidez e uma afirmação do status quo, ressaltando também uma “ordem 
do dia” (Patočka, 1991) que deixa pouco espaço às forças mais obscuras 
e enigmáticas, menos visíveis, menos racionais, ou linhas de fuga. Mas, 
além disso, o autor da representação dá prova de autoridade. Ele é tão ou 
mais autoritário do que dá a ver (Solé, 2007), dissimulando sua presença 
e respaldando sua visão por trás de um “nós” - o nós da comunidade 
acadêmica ou de uma razão irrefutável.

A representação acadêmica impõe uma certa partilha do sensível, no 
sentido de Rancière (2000): ao propor um recorte do tempo e do espaço, 
do visível e do invisível, ela constrange a experiência em uma partilha 
politica que determina “o que vemos e o que podemos dizer sobre isso, 
(...) quem possui a competência para ver e a qualidade para dizer (...) as 
propriedades dos espaços e os possíveis do tempo” (p.14). Classicamente, 
é o pesquisador que constrói a representação a partir de sua pesquisa, 
depois ele a apresenta diante da comunidade acadêmica.

Os atores pesquisados raramente têm oportunidade de falar; suas 
vozes foram selecionadas, interpretadas, traduzidas, re-territorializadas 
na representação qui modela sua imagem e fala por eles. Por sua vez, os 
leitores ou receptores avaliam ou discutem a representação em bloco, 
sem poder, na maiora das vezes, ter influência sobre ela. Para conter 
os perigos de um excesso de autoridade, é possível, de um lado, deixar 
aos atores pesquisados uma maior responsabilidade na elaboração da 
representação (nos dois sentidos do termo). 

Aproximar-se de uma expressão mais bruta de seus enunciados, se  
atrelar à justiça e à justeza de seu modo de se representarem, escutar 
suas opiniões e suas exigências a respeito da representação, sem 
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necessariamente buscar revelar os paradoxos ou as contradições 
nela presentes. É possível, de outro lado, deixar uma maior parte aos 
destinatários da representação, sem buscar fechar ou esgotar o sentido. 
Em vez de buscar a “boa” representação, é mais importante esforçar-se 
intencionalmente para conduzir os receptores a co-produzir o sentido, 
almejar uma obra aberta a várias interpretações. Ao dirigir a eles nãpo 
o sentido pronto, mas propostas de sentido, inícios de explicação e 
compreensão, expressões produtivas e poéticas,uma representação 
inacabada, repleta de vários acabamentos possíveis, trata-se de conduzir 
o espectador a partilhar o trabalho de compreensão, a multiplicar e 
entrelaçar as representações, a fazer seu próprio “poema” (cf. Moriceau 
e Paes, 2014). 

Outras formas de escritura

A representação não deveria ser afetada pela escritura, pela “espessura 
histórica da linguagem”, para retomar a expressão de Foucault. A escritura 
deveria ser segunda e secundária. A reprsentação deveria investir na 
idéia pura, no pensamento “ainda não contaminado pelas palavras e que 
conduz em seguida, com grande dificuldade (a escritura seria difícil, 
fastidiosa e decepcionante), a registrar com palavras, por meio de uma 
tradução que é quase sempre uma traição” (Moriceau, 2008).

Diante disso, o que faz o pesquisador? Ele escreve (Geertz, 1998  ; 
Latour & Woolgar, 1979). A respeito do que ele é avaliado, entendido, 
reconhecido? Sobre sua escritura. Estilo e teoria não se opõem, mas se 
produzem mutuamente (Van Maanen, 1995).Então, por que não pro-
curar outras possibilidades de escrita junto aos mestres da literatura? 
Aprender, por exemplo, a polifonia e o dialogismo com Bakhtin (Belova 
et al., 2008), as misturas entre realidade e ficção com Borges Borgès (De 
Cock, 2000 ; Martinet & Pesqueux, 2013), desconfiar do fechamento das 
narrativas com Blanchot ou Robbe-Grillet (Moriceau, 2009), ou ainda 
uma maneira confessional de narrar a si mesmo (Van Maanen, 2011) 
com Proust ou Montaigne. Assim, é importante buscar formas de escrita 
nas quais os narrador onisciente é desafiado, em que a ironia, a colagem, 
o pastiche, a poética, etc. descrevem o real de outra maneira que não seja 
sob a forma de mimesis. 
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A pesquisa em comunicação organizacional, por seu apego a seu pro-
jeto de representação, limita algumas de suas possibilidades de comuni-
cação com os lugares e interlocutores, assim como a reflexividade sobre 
os agenciamentos organizacionais pelos quais ela se constitui. Mostramos 
certas direções graças às quais ela pode multiplicar os contatos comuni-
cativos e refletir sobre a distribuição das posições, legitimidades, respon-
sabilidades que perpassam a comunicação organizacional, evidenciando 
que ela pode se tornar performativa. Ao estabelecer comunicação em vez 
de tomar distância, ao refletir sua prática em seu próprio meio organi-
zacional em vez representar in abstracto, a pesquisa pode deixar sua am-
bição representativa para tentar ser performativa: ser uma performance.

Há aqui uma questão espitemológica: estar atento a outros aspectos 
da comunicação organizacional, uma vez que “o foco recais sobre como 
a vida toma forma e ganha expressão em experiências compartilhadas, 
rotinas cotidianas, encontros futivos, movimentos corporais, estímulos 
precognitivos, habilidades práticas, intensidades afetivas, urgências 
tenazes, interações excepcionais e dispositivos sensuais” (Lorimer, 2005, 
apud Beyes et Steyaert, 2011). Uma questão política, na possibilidade 
de agir reflexivamente pelas capacidades performativas da pesquisa 
e na promoção de outras partilhas do sensível. Uma questão ética 
quanto ao sentido e ao engajamento de uma pesquisa em comunicação 
organizacional.
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O nome social nas organizações educativas: 
diminuição da vulnerabilidade via a  
promoção de direitos.1

Carlos Magno Camargos Mendonça

PENSARMOS A UNIVERSIDADE, especialmente as universidades pú-
blicas no contexto geral  brasileiro, nos impõe a necessidade de refletir 
sobre este ambiente para além de seus limites educacionais e considerar 
a rede de relações internas e externas responsável por seus aspectos orga-
nizacionais. Propor mudanças na Universidade requer de nós a observação 
de suas características, seus mecanismos internos, o reconhecimento de 
uma cartografia capaz de descrever os espaços organizacionais e, ao mes-
mo tempo, considerar seu importante papel na cena pública. Na arena 
onde se debatem os interesses públicos, estas organizações devem ser 
pensadas a partir de seu princípio fundador: a universalidade do conhe-
cimento. A referida universalidade, no caso brasileiro, está amparada so-
bre o tripé ensino/pesquisa/extensão. Tudo isto bastaria se pensássemos 
a Universidade apenas como espaço institucional destinado a formação 
de pessoas para o mercado de trabalho, para o fazer científico e para a 
divulgação de saberes formais. Entretanto, ao considerarmos, especial-
mente, as Universidades públicas percebermos a urgência de valorizar a 
atuação ampla deste importante agente social.

1. Este texto é uma versão revisada e ampliada do artigo “A dignidade começa pelo 
nome”, publicado no Boletim da UFMG, nº 1929, ano 42, em 22, 02, 2016.
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As Universidades públicas são subsidiadas pelo Estado. Portanto, o 
compromisso destas para com a sociedade é ainda mais acentuado. Ou 
seja, o papel social da Universidade pública requer respostas para dife-
rentes questões. Dar respostas não significa somente contestar perguntas 
emergenciais. Estas organizações exigem um diálogo amplo com públi-
cos diversos.

Ao chamarmos essas instituições de “academia”, estamos tomando 
emprestado de Platão esse termo, considerando-as um produto da 
inter-relação de seus membros no sentido de que ela é o locus pri-
vilegiado para a produção de ciência, tecnologia e informação, e seu 
papel primordial é transmitir conhecimento, formando cidadãos que 
possam contribuir para o bem-estar e o progresso da sociedade a partir 
da ideia de que uma universidade contém a unidade na diversidade. 
(CARBONE. 1995:35)

Diante da citação da professora Célia Carbone, é mister destacarmos 
dois termos para refletirmos acerca do papel destas organizações pú-
blicas: a cidadania e o bem-estar social.Lembremos que estes são dois 
termos inseparáveis: não há bem-estar social se não houver cidadania 
(MARSHAL. 1967). Em outras palavras: somente a prática coletiva de di-
reitos e deveres poderá garantir o acesso de todos ao conjunto de fatores 
responsáveis por garantir qualidade de vida. Abordamos qualidade de 
vida em seu sentido objetivo e não subjetivo, ou seja, direito de acesso ao 
emprego, ao sistema de saúde e educacional, compra da habitação, livre 
circulação na via pública, dentre outros.A cidadania é também o modo 
pelo qual se vive o conjunto estatutário de dada comunidade organizada 
político e socialmente. A experiência da cidadania deve promover justiça 
e equidade. É função das organizações que se dedicam ao educacional 
formar cidadãos e participar na definição de políticas que garantam a 
existência e o exercício da cidadania. O processo de formação ofertado 
pelas Universidades deve seguir os passos trilhados pela reflexão con-
temporânea sobre a cidadania: a igualdade social. Tal processo precisa 
ter em seu horizonte o estímulo a busca da equidade de direitos e a igual-
dade de oportunidades.

T. H. Marshal forjou o conceito de cidadania a partir de três elementos: 
civil, político e social. Civil ampara sobre seu arco os direitos fundamentais 
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para a liberdade individual; político resguarda o direito de participar do 
exercício do poder político – direito ao voto, a candidatar-se a um cargo 
no parlamento, por exemplo-; social abriga as condições para que as pes-
soas possam gozar da vida civilizada. No Brasil, temos uma dívida social 
histórica com diversos setores da população. Dívidas sociais são dívidas 
da sociedade para com ela mesma. A noção de dívida social se sustenta 
sobre a suposição ética de que todos deveriam ter as condições mínimas 
para viver uma vida digna. No cômputo desta dívida está o não reconhe-
cimento da cidadania de parte da população. Dentre estes setores estão 
as pessoas trans e travestis. Ao nos atentarmos para os princípios pro-
postos no clássico estudo de Marshal, concluiremos que a cidadania é 
por definição local, típica a uma nação, um modo de vinculação a uma 
comunidade juridicamente organizada.

O Brasil tem altos índices de violência contra pessoas trans e travestis. 
Judith Butler ressalta que “la violencia es, sin duda, un rasgo de nuestro peor 
orden, una manera por la cual la vida misma puede ser borrada por la voluntad 
de otro.” (BUTLER. 2016: 42) Sob o raciocínio da filósofa américa, um 
ato violento cometido sobre determinada pessoa atinge a diversas outras, 
torna vulnerável grupos direta ou indiretamente ligados ao ser violentado. 
Para Butler, a vulnerabilidade é um acontecimento em rede, intensificado 
a partir de determinadas condições políticas e sociais. A fratura da tríade 
proposta por Marshal acentua a precariedade da vida de muitas e muitos. 
A vida precária também é interdependente. Quer dizer: as situações 
que fragilizam e colocam em risco os corpos são definidas por sujeitos 
próximos e não próximos; conhecidos ou não. 

A violência proferida contra os corpos da população de pessoas trans 
ou travestis objetiva, mais que eliminá-los, transformá-los em imagens, 
em formas exemplares daquilo que não deve existir. Esta violência silencia 
o corpo e fortalece o papel comunicativo da morte como imagem. O ato 
violento é um ato de julgamento. O corpo ferido retratado nas imagens 
midiáticas representa uma “honra” lavada com sangue. Um ser extirpado 
do convívio social, um corpo sacrificado e exposto para servir de lição 
aos seguidores do caminho semelhante ao da pessoa morta. É preciso 
lembrar que o julgamento diário não se faz apenas na violência extrema 
contra o corpo. Ele opera com maestria na subtração de direitos e acessos, 
na construção e operação de uma maquinaria simbólica que classifica 
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e marginaliza esta parcela da população, objetivando a manutenção 
constante dos processos de invisibilidade da mesma a partir de lógicas 
de preterição moral e social.

Ao ponderarmos a situação desta parcela da população brasileira, re-
conheceremos facilmente a negação dos direitos das pessoas trans e tra-
vestis em todos os níveis daquilo que sustentou o conceito de cidadania em 
Marshal.  Primeiramente, não há a liberdade do ir e vir, não são pessoas 
livres no espaço público. Há políticas sofisticadas para tornar invisíveis 
estes corpos, sua circulação na via pública está condicionada a horários 
e locais específicos, seu acesso a justiça é restrito, sua presença no poder 
político é quase nula. 

Desarticular as estratégias de invisibilidade é uma das maneiras pos-
síveis para diminuir a violência contra as pessoas trans e travestis. Inves-
tir na visibilidade não é apenas expor os corpos, mas pensar nos modos 
pelos quais estes serão vistos e percebidos nos espaços sociais. Os am-
bientes educacionais são fundamentais para isso. É dever de qualquer 
escolae universidade garantir para pessoas trans e travestis o direito ao 
acesso e uso de seus múltiplos ambientes, sempre livre de preconceitos. 
Em uma perspectiva ampla, moradia, saúde, segurança, educação, dentre 
outros, são direitos humanos. Porém, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos amplia esses direitos e os afirma via a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, da dignidade, do valor das pessoas, do desen-
volvimento social, dentre outros. Quer dizer: é preciso criar o acesso aos 
direitos básicos e a partir deles propiciar a melhoria da qualidade de vida 
e aumento da liberdade.

Muitas e muitos integrantes da população com identidade diversa do 
gênero/sexo assignados no nascimento não conseguem acesso à educa-
ção, saúde ou moradia digna. Na escola e na universidade, estas pessoas 
na maioria das vezes são vistas como diferentes e indignas de apreço. 
Aos invés de encontrarem condições de aprendizagem semelhantes aa-
quelas destinadas aos seus colegas, essas pessoas se deparamcom qua-
dros de humilhações constantes; suas vidas estudantis são transformadas 
em uma resenha de intolerâncias. Uma das fontes dessa humilhação é a 
insistência no uso do nome civil para designar estas e estes estudantes. 
Novamente, encontramos nessa ação o gesto punitivo, o julgamento que 
sentencia a pessoa a permanecer na clausura do gênero/sexo assignado 
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no nascimento, impedindo que ela ou ele se apresente socialmente com 
o nome correspondente ao gênero que se identifica. Nominar não é algo 
simples. O nome determina, individualiza e localiza a pessoa na socieda-
de. O nome também determina o gênero. É através do nome que somos 
conhecidos no grupo social.Nesse sentido, é fundamental ressaltar que 
nome social não é apelido. Um nome social designa a identidade de gê-
nero de quem o escolheu, delimita as formas de apresentação e relacio-
namento social. O reconhecimento do nome social afirma, para pessoas 
trans e travestis, a dignidade como pessoa.

No ano de 2009, a Universidade Federal do Amapá foi a primeira ins-
tituição pública de ensino superior a adotar o uso do nome social para 
estudantes transexuais ou travestis.Naquele mesmo ano, a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério de 
Educação, emitiu o Parecer Técnico 141/2009 que tratou da adoção do 
nome social na Educação Básica.Em 2011, o Ministério da Educação pu-
blicou a Portaria 1.612, que regulava o uso do nome social nos âmbitos 
do MEC. De acordo com o artigo primeiro:

Art. 1o Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos 
desta portaria, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e 
procedimentos promovidos no âmbito do Ministério da Educação.
§ 1o Entende-se por nome social aquele pelo qual essas pessoas se 
identificam e são identificadas pela sociedade.
§ 2o Os direitos aqui assegurados abrangem os agentes públicos do 
Ministério da Educação, cabendo às autarquias vinculadas a esta Pasta 
a regulamentação da matéria dentro da sua esfera de competência. 

No mês de janeiro do ano 2015, foi publicada a Resolução Número 
12, editada pelo Conselho Nacional de Combate à discriminação e pro-
moções dos direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – CNCD/
LGBT. Lê-se no artigo 01 da resolução:

Art. 01. Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em 
todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e adoção do nome 
social àqueles e àquelas cuja identificação civil não reflita adequa-
damente sua identidade de gênero, mediante solicitação do próprio 
interessado.
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Também no ano de 2015, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
passou a aceitar o nome social para identificação dos candidatos. No mês 
de julho,a Universidade Federal de Minas Gerais aprovou a resolução nº 
09/2015, que definiu as condições de uso do nome social para discentes, 
docentes e técnicos administrativos.Até o mês de julho de 2016, 79% das 
Universidades Públicas haviam regulamentado a adoção do uso nome 
social em seus ambientes.

Apesar de positivo, o reconhecimento do direito ao uso do nome 
social é apenas o princípio na busca pelo elemento social da cidadania 
desta população. Diante de uma dívida social aqui mencionada, é urgente 
a elaboração de modos de acolhimento para favorecer a permanência 
dessas pessoas no ambiente escolar e universitário. O estabelecimento 
de ações e políticas educacionais que combatam o preconceito e a 
discriminação contra pessoas trans e travestis é, também, função da 
universidade. Cotidianamente, essa parcela da população é empurrada 
para as margens, para zonas sombrias, privada da livre circulação sob a luz 
do dia pelo não reconhecimento de sua identidade e pelo desrespeito da 
sua expressão de gênero. Ampliar a presença destes corpos, sejam como 
estudantes, técnicas e técnicos ou professoras e professores, no ambiente 
universitário é umas das maneiras possíveis de colaborar na redução da 
vulnerabilidade a que estão submetidas pessoas trans e travestis.

Nas universidades são formados profissionais que atuarão nas mais 
diversas áreas do conhecimento. Identidade de gênero e direitos humanos 
são temas que devem estar presentes no horizonte acadêmico como forma 
de criar ações afirmativas com a finalidade de diminuir a desigualdade 
de direitos e a violência. É preciso desfazer os locais de julgamento que 
classificam, rotulam e discriminam as pessoas a partir de padrões de 
classe, de sexo biológico, de identidade de gênero, de orientação sexual, 
de crença ou de etnia, por exemplo. É necessárioreafirmar, dia após dia, 
que esta parcela da população detém o direito a uma educação pública, 
gratuita e de qualidade. Para além dos aspectos sociais da cidadania, 
garantir o direito ao acesso e à permanência no ambiente educacional 
é enfrentar e responder ao grande desafio nominado inclusão, é 
reconhecer esta parcela da população como pessoas com direitos 
políticos e condições de participação no poder político. O investimento 
organizacional no respeito a diversidade, em todos seus aspectos, 
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significa articular reconhecimento da dignidade humana com efetivação 
deum papel político na sociedades.A Constituição Federal Brasileira, em 
1988, destacou a cidadania como uns dos cânones da República. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.

Como princípio constitucional fundamental, a cidadania espelha o 
direito a ter direitos, a participação e a uma vida digna. Neste sentido, é 
dever da universidade radicalizar-se com o fim deser um espaço de todos 
e para todos.
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Organizações carnavalizadas:  
conexões conceituais e metodológicas  
do pensamento bakhtiniano com a  
Comunicação Organizacional
José Zilmar Alves da Costa

Introdução

Sob o ponto de vista do dialogismo bakhtiniano, todo discurso subjaz a 
capacidade de determinar uma ativa posição responsiva de outros ouvintes. 
Em seus momentos dialógicos, ele aguarda uma resposta proveniente dos 
participantes ativos da comunicação discursiva. Desde sua gênese, gera 
essa resposta e se constrói ao encontro dela, pois está aberto à inspiração, 
à combatividade, à participação e à resposta do outro em um momento 
subsequente à sua enunciação. Sendo de sua natureza suscitá-la, assim, 
cedo ou tarde, ele vai ouvir essa resposta. 

Enquanto unidade de comunicação discursiva real, o discurso orga-
nizacional suscita e sugere, também, mutatis mutandis, réplicas. Porém, 
essa aguardada réplica encontra-se sujeita, inexoravelmente, ao patrocínio 
de determinados projetos de discurso que assumem diferentes formas por 
causa das complexas condições de comunicação discursiva de cada campo 
da cultura onde sujeitos entretêm-se e envolvem-se em relações dialógicas. 
Não sendo possível fugir desse primado dialógico, o problema para o 
discurso organizacional não estaria em aguardar a resposta do outro, 
mas no tom que o outro confere à resposta.
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O tom da resposta do outro, de fato, pode tornar-se um determinado 
problema para o discurso organizacional à medida que, ao seu modo, 
cada projeto de discurso pode imprimir uma certa “compreensão ativa-
mente responsiva real e plena”. Nesse caso, pode inclusive impingir ao 
discurso organizacional uma resposta com tom nitidamente inesperado, 
insólito e inusitado se comparado com os tons sérios, sisudos e cerimo-
niosos, pois são com esses padrões que organizações elaboram e circu-
lam seus discursos oficiai, frequentemente. Em sendo assim, é possível 
qualquer organização deparar-se com um tipo de resposta que brinca e 
faz chacota com os seus dizeres sérios. Portanto, um tipo de resposta 
social que pode soar estranho e, muitas vezes, em sentido diametralmen-
te oposto às suas pretensões discursivas desejadas. 

Investigar essa problemática mostra-se interessante. Por conta disso, 
estamos apresentamos nesse evento uma dimensão que intenta dirigir 
olhar heurístico, exclusivo e especial, para esse tipo de resposta social 
(“inesperada”, “insólita” e “inusitada”), que parece ser bastante emble-
mática e desafiadora às organizações, ainda mais em tempos de intensa 
cultura da participação e propagação de pensamentos, ideias e projetos 
discursivos nas mídias sociais. 

Denominada organização carnavalizada e com suporte conceitual 
e metodológico dos pressupostos bakhtinianos, a dimensão envolve a 
emergência, identificação, classificação e análise de enunciados carnava-
lizadores que brincam, zombam e achincalham a palavra oficial da or-
ganização. Objetivamente, a dimensão abarca uma prática discursiva 
contemporânea muito brincalhona com o dizer sério das organizações a 
qual, com suas nuances e variações, provoca a emergência de organizações 
carnavalizadas. Em outras palavras, a dimensão está atenta a uma prática 
discursiva que debilita a seriedade do discurso organizacional e cujo modus 
operandi caracteriza-se por interpor à normalidade das falas oficiais a 
lógica dos discursos ao avesso, ao contrário, das inversões e permutações 
constantes do alto e do baixo, afastando-o da bitola comum, normal e 
“meio” organizacional propriamente dito. 

Dito isto, o nosso propósito neste capíulo1 é apresentar um sucinto 
e breve delineamento a respeito do entendimento que já foi construído 

1.Ciclo de Debates Doutores Senior constante da programação do III Seminário 
Internacional de Comunicação Organizacional (III SICO), realizado de 9 a 11 de 
novembro de 2016, em Belo Horizonte (MG).
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acerca dessa dimensão comunicativa2 e como ela pode contribuir com a 
elucidação de fenômenos discursivos que ocorrem no contexto das orga-
nizações. Uma dimensão que procura abarcar um tipo especial de atitude 
responsiva para com aos discursos organizacionais. 

A prática discursiva pela qual se interessa a dimensão comunicativa 
“organização carnavalizada” parece ser inconcebível de se manifestar 
no âmbito da sisudez da linguagem organizacional com seus discursos 
sérios e formais. No entanto, essa prática emerge do sério organizacional 
como seu contrapondo e presta-se a uma reformulação livre e criadora, 
carnavalizando-o sem cerimônia. Como “brinca com o sério”, mostra-se 
possuidora de uma vitalidade criativa inquestionável e encoraja sujeitos 
a fustigarem discursos organizacionais “bem-ditos” (ROMAN, 2009) 
promovendo a quebra do protocolo e da etiqueta desses discursos.

Cremos que essa nossa dimensão soma-se semelhante a que procedeu 
Baldissera (2012) ao propor a existência de três dimensões diferentes 
para se entender a comunicação organizacional em uma perspectiva 
complexa no caso, as dimensões “organização comunicante”, “organização 
comunicada” e “organização falada”. 

Carnaval: uma prática social

O que foi, até aqui, exposto neste paper deixa antever que a dimensão 
comunicativa “organização carnavalizada” evoca, em primeiro instante, o 
sentido das festas momescas. De fato, a dimensão traz à tona o carnaval, mas 
sem se inspirar no modo simplista dessa festa popular segundo o espírito 
dos tempos atuais. Tampouco na sua concepção banal espetaculosa-teatral 
como se mostra atualmente nos padrões brasileiros. Principalmente 
porque, há tempos, constata-se a perda progressiva do autêntico caráter do 
carnaval como uma festa universalmente popular de rua3. 

2. Em nosso grupo de pesquisa, o ECO (Estudos da Comunicação Organizacional), 
criado em 2010 e instalado no Departamento de Comunicação Social da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte.  

3. De certo, os dias de hoje conservam muito pouco dos traços do carnaval 
daquela época, apresentando fragmentos nítidos, empobrecidos e degenerados de 
quando surgiu, contudo, problematizar essas formas modificadas do carnaval na 
atualidade, não é o foco do nosso estudo.
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Estritamente, o sentido carnavalesco, ora mobilizado, repousa no car-
naval em suas origens, no seu apogeu na Antiguidade, na Idade Média e 
no Renascimento, tal como se mostra nos estudos Bakhtin (2005, 2010). 
Portanto, tem-se por referência o carnaval como uma prática social que 
assume dimensão muito ampliada no contexto cultural da Idade Média, 
oferecendo uma visão do mundo, do homem e das relações humanas 
totalmente diferentes, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao 
Estado, enquanto uma manifestação popular que 

[...] liberava a consciência do domínio da concepção oficial, permitia 
lançar um olhar novo sobre o mundo; um olhar destituído de medo, 
de piedade, perfeitamente crítico, mas ao mesmo tempo positivo e não 
niilista, pois descobria o princípio material e generoso do mundo, o 
devir e a mudança, a força invencível e o triunfo eterno do novo, a 
imortalidade do novo (BAKHTIN, 2010, p.239 - grifo nosso).

Convém mencionar que, na Idade Média, o “domínio da concepção 
oficial” era exercido por uma poderosa organização, no caso a Igreja Ca-
tólica e que, no contexto da “poderosa cultura cômica popular”, o carna-
val exerceu, como descrito por Bakhtin, papel de contraposição à cultura 
oficial, quando os ritos e os espetáculos organizados à maneira cômica 
apresentavam um diferencial notável, uma diferença de princípio em 
relação às formas do culto e às cerimônias oficiais sérias da Igreja e do 
Estado feudal. 

Essa praça pública carnavalesca demonstrava não haver distância so-
cial entre os homens, uma vez que o carnaval tornava-se um espetáculo 
publico sem ribalta e sem divisão entre atores e espectadores, com todos 
os participantes sendo ativos da ação carnavalesca. Desse modo, as mani-
festações culturais do carnaval mostravam

[...] uma vida desviada da sua ordem habitual, em certo sentido, uma 
“vida às avessas”, um “mundo invertido” (“monde à l`envers”).  As 
leis, proibições, restrições, que determinavam o sistema e a ordem 
da vida comum revogam-se durante o carnaval: revogam-se antes de 
tudo o sistema hierárquico e todas formas conexas de medo, reverência, 
devoção, etiqueta etc. (BAKHTIN, 2005, p.123).

A praça pública carnavalesca da Idade Média combinava o sagrado 
com o profano, o elevado como o baixo, o grande com o insignificante, 
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o sábio com o tolo, sendo uma particularidade sua a profanação, esta for-
mada pelos sacrilégios, por todo sistema de descidas e aterrisagens, pelas 
indecências das paródias com os textos sagrados e sentenças bíblicas. 
Nestes termos, o carnaval era uma “festa do tempo que tudo destrói e 
renova”. 

Além de dessacralizar o discurso da Igreja, essa prática social tinha 
outra particularidade, a excentricidade.

O comportamento, o gesto e a palavra do homem libertam-se do poder 
de qualquer posição hierárquica (de classe, de título, idade, fortuna) que 
os determinava totalmente na vida extracarnavalesca, razão pela qual 
tornam-se excêntricos e inoportunos do ponto de vista da lógica do 
cotidiano não-carnavalesco  (BAKTIN, 2005, p.123).

Presente na cultura popular da Idade Média, essa prática social en-
gendra um reservatório de linguagens e assume valor formador de um 
gênero literário que Bakhtin (2005) nomeia de “carnavalização da litera-
tura”, nos seus estudos das obras de Rabelais e de Cervantes. 

Enunciados carnavalizadores

Portanto, trabalhar com a dimensão “organização carnavalizada” pres-
supõe, como ponto de partida, debruçar-se nos Estudos da Linguagem, 
pois vamos lidar com uma prática discursiva. Como “todo discurso só 
pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados 
falantes” (BAKHTIN, 2003, p. 274), então, essa prática discursiva envolve 
relações dialógicas entre dois tipos de enunciados: o enunciado organi-
zacional formal e sério, portanto, enunciado concreto que gera a resposta e 
a atitude responsiva do outro. Por sua vez, esse enunciado entra em relação 
dialógica com outro tipo de enunciado, aqui denominado enunciado car-
navalizador. Por ora, vamos nos deter apenas às particularidades desse 
segundo tipo de enunciado, tendo em vista que ele constitui o cerne dos 
estudos da aludida dimensão comunicativa apresentada neste capítulo. 

O enunciado carnavalizador surge, incontrolavelmente, da liberdade 
da “praça pública” que o engendra de forma independente e autônoma. 
Por essa razão, apresenta como constituinte de si mesmo a marca do 
não-oficial, do não-autorizado, do não-formal e revela uma orientação 
discursiva contrapondística ao enunciado oficial e sério da organização. 
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Nos estudos da referida dimensão “organização carnavalizada”, esses 
enunciados recebem validade semântica especial e aparecem emoldu-
rados de um material linguístico de natureza diversa. No tocante à sua 
arquitetônica composicional, quase não seguem a observância às forma-
lidades linguísticas, estéticas e éticas que formatam os enunciados orga-
nizacionais considerados sérios. Dado que, sem cerimônia, é praxe deles 
invadir a ordem e a seriedade que reinam no mundo das organizações, 
irromper na cena organizacional sem respeito à hierarquia, regras, po-
lidez e etiqueta. Pelo contrário, renunciam, renegam e subvertem esse 
“mundo oficial” e sua seriedade. 

Espalhados por aí, os enunciados carnavalizadores realizam um jogo 
livre, bizarro, grosseiro com o dizer organizacional, chegando até a ri-
dicularizá-lo em certos momentos. Nessa particularidade perpassa o 
viés do deboche, do denegrimento e do rebaixamento mediante o uso 
de uma linguagem grotesca, chula e de baixo calão. Neles, frequente-
mente, ouvem-se vozes que entoam gozações e chistes, levando a que o 
discurso organizacional sério sofra, em sua forma composicional, um 
rebaixamento grotesco que se deixa a ver no emprego de um vocabulário 
chulo, cínico e bastante vulgar, próximo do estilo do gênero “mal-dito” 
de Roman (2009). 

Emergentes de uma ambiência comunicativa sem tutela organizacio-
nal, esse tipo de enunciado incorpora, em notas bem familiares, diversos 
elementos dos dizeres da praça pública e fazem uso de expressões ver-
bais proibidas, impróprias e censuradas. Portanto, acumulam expressões 
verbais pouco usuais, até mesmo vedadas, pela comunicação oficial das 
organizações. Neles, pululam exemplares de tons vulgares, inclusive im-
precações grosseiras. Como a tônica do insulto e da zombaria, profanam 
o discurso oficial. Por conta desse modus operandi, o dizer do enunciado 
carnavalizador é sempre inesperado, inoportuno, incompatível e inadmis-
sível sob o ponto de vista do curso comum, “normal” da vida do discurso 
organizacional. 

Tendo suas falas degradadas e ridicularizadas, o discurso sério das 
organizações aparece travestido, denegrido e rebaixado, grotescamente, 
pela espontaneidade carnavalesca desses enunciados. Com essas feições, 
e em virtude, como diria Bakhtin (2005, p. 118), “de sua franqueza cínica 
ou pelo desmascaramento profanador do sagrado ou pela veemente 
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violação da etiqueta”, a palavra que emana desses enunciados contém 
o germe do dissabor, podendo tornar-se uma “palavra inoportuna” 
diante das pretensões sérias dos discursos organizacionais, pois ela, essa 
palavra inoportuna, contraria frontalmente a índole da palavra oficial da 
organização. Desse modo, não deixam de provocar uma certa “violação” 
da etiqueta do discurso organizacional. 

Com o uso frequentemente da linguagem familiar das ruas, dos becos, 
das vielas, o enunciado carnavalizador faz ressoar um discurso organiza-
cional em duplo sentido e em um tom coloquial, quase íntimo, inclusive 
do palavrão pronunciado no meio da multidão, com seus exageros, hi-
perbolismos, profusões e excessos.

No âmbitos dos estudos da Comunicação Organizacional, a dimensão 
comunicativa “organização carnavalizada” investiga a emergência de um 
enunciado que modela seu dizer em um tom acentuadamente cômico e 
zombeteiro, portanto, liberto da seriedade pretendida pelo discurso oficial 
da organização. Podemos dizer que, no cômico do enunciado carnavalizador, 
germina o riso, que é posto, na sequência, vivamente posto em relevo.

Esses enunciados possuem a capacidade determinante de propiciar 
(efeitos de) sentidos distantes da intenção das organizações quando con-
cebem seus discursos sérios. Risíveis, os enunciados carnavalizadores 
não deixam de provocar sonoras gargalhadas, à primeira vista. Parecem 
ser esses, muito provavelmente, seus efeitos de sentidos mais notórios.  
À medida que exageram caricaturalmente na forma de remixar o discurso 
organizacional, mais o riso não cessa de ressoar. Sempre inspirado no 
dizer sério organizacional, esse tipo de enunciado contém o riso que é 
abafado na fala organizacional. 

Essas feições alegres, em contraposição à fala sisuda da organização, 
não deixam de afetar a organização direcionando-se, diametralmente em 
oposição ao seu discurso sério, funcional, preciso e objetivo. Assim, esse 
fermento carnavalesco confere ao mundo oficial da organização um se-
gundo mundo discursivo, pois, se a organização “fala sério”, diz de modo 
formal, por outro lado, o enunciado carnavalizador brinca, goza, achin-
calha esse dizer por mais solene que seja. Daí ocorrer de, frequentemente, o 
enunciador carnavalizador lançar mão de uma entonação discursiva niti-
damente expressa em formas de paródias, travestis, degradações, profa-
nações, coroamentos e destronamentos bufões, a exemplo do que acontecia 
na cosmovisão carnavalesca da Idade Média. 
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Em seus tons cômicos, o enunciado carnavalizador inclui ainda em 
seus mecanismos momentos de ridicularizações, permutações hierárqui-
cas, viradas do avesso, rebaixamento do sério e do solene. Não obstante, é 
possível também sentir a presença de uma entonação irônica, injuriosa e 
blasfematória, tons que salpicam de ambivalência, de duplo sentido qual-
quer fala organizacional. Como se vê, a dimensão lida com uma forma 
insólita, inoportuna e inesperada no uso da linguagem. Ou seja, de uma 
verdadeira reviravolta na palavra organizacional.

Por fim, queremos registrar que, se o principal palco das ações car-
navalescas na Idade Média eram a praça pública e as ruas contíguas 
(BAKHTIN, 2005, p. 128), em estudos recentes (COSTA, 2015), hipo-
tecamos a existência de um lugar saturado dessa prática discursiva, no 
caso, as redes sociais digitais da internet (social network). Nessa praça 
pública carnavalesca, os discursos organizacionais são submetidos a uma 
carnavalização especialmente forte. 

À guisa de conclusão

Nossa tarefa aqui foi apresentar, ligeiramente, uma vertente conceitual 
e metodológica com a qual temos procurado entender a emergência de 
“organizações carnavalizadas” a partir de uma prática discursiva muito 
presentes nas redes sociais da internet. Delineada com base no pensa-
mento bakhtiniano, postulamos que essa prática está destinada a consa-
grar o destronamento da seriedade unilateral do discurso organizacional 
e que entre os seus efeitos de sentidos destacam-se ironizar e provocar 
o riso. 

Tentamos mostrar que essa dimensão lida com um tipo especial de 
enunciado, denominado enunciado carnavalizador emergente de uma prá-
tica discursiva exterior e alheia à vontade da organização que carnavaliza 
o discurso organizacional de maneira espontânea produzindo o apare-
cimento de uma linguagem típica e característica do “humor do povo”. 

Ainda é preciso assinalar que tecemos aqui apenas comentários 
embrionários acerca dessa dimensão, com base em “algumas descobertas” 
dos nossos estudos no grupo de pesquisa ECO. Portanto, o que aqui se 
expôs, de modo sucinto e ligeiro, carece de mais aprofundamentos e 
extensão. Pretendemos avançar e mostrar, em outras oportunidades, as 
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particularidades fundamentais dessa dimensão na forma com elas estão 
sendo concebidas em nossas análises mais específicas e concretas. 

Em todo caso, a intenção foi de apresentar uma vertente dedicada a 
essa experiência discursiva, que é a carnavalização, notadamente instigante 
e interessante para as organizações, para os sujeitos carnavalizadores e 
para os pesquisadores do campo da Comunicação Organizacional. No 
caso, uma experiência que não deixa de ser um desafio em se tratando 
de uma polifonia que tem o potencial de incomodar as pretensões dis-
cursivas das organizações, expressas em certas tradições linguísticas e 
conservadas em vestes verbalizadas do sério e do formal.
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