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administrativa. Testa empiricamente a manifestaç~o verbal 
desses padrões. Aponta formas de lidar com as 
barreiras, assim geradas, à comunicaç~o: maior 
conscientizaç~o a respeito do problema, e desenvolvimento 
de uma vis~o crítica do modelo usual de comunicaç~o, de 
forma a dar ênfase ao receptor. 
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NOTA INTRODUTóRIA 

O objetivo primordial deste trabalho está em 
verificar uma das causas principais dos problemas de 
comunicaç~o, em especial nas organizações: o autismo 
administrativo. 

O termo autismo foi tomado de empréstimo à 
Psicologia. De acordo com Friedrich Dorsch, em seu 
Dicionario de Psicoloq~ <Barcelona, Herder, 1976, p. 81), o 
termo significa "predomínio fantástico-onírico da vida 
interior frente à atividade e à participaç~o no mundo 
exterior". Por metáfora, pretendemos designar por autismo 
administrativo a tendência dos grupos sociais, entre eles os 
grupos profissionais, de estabelecerem uma percepç~o comum 
aos elementos de cada grupo, mas diferente entre os grupos -
o que dificulta o processo da comunicaç~o. O autismo 
administrativo pode manifestar-se de várias formas: através 
de índices - o carro, a roupa, a postura física - ou através 
de signos- a manifestaç~o verbal intencional. 

Preocupamo-nos, ent~o, em selecionar alguns textos 
teóricos que, tratando do tema, vimos consultando nos 
últimos anos. Paralelamente, elegemos uma série de exemplos 
obtidos de nossa observaç~o pessoal. Finalmente, 
desenvolvemos uma pesquisa empírica estatisticamente 
embasada para verificar a ocorrência do autismo. O resultado 
é a monografia que ora apresentamos. 

Obs.: O sistema de notas de rodapé é 
predominantemente numérico. Vez por outra, quando se tratar 
de nota de padr~o diferente, utilizaremos o asterisco para 
chamar a atenç~o do leitor. Por outro lado, dada a limitaç~o 
do equipamento usado para a impress~o, a notaç~o nas 
fórmulas estatísticas n~o é exatamente a habitual; mas 
definiremos no momento apropriado os símbolos usados. 

vi 
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A Semiologia 

Para compreendermos o que se passa na 
comunicaç~o<1>, é fundamental conhecermos algo sobre a 
semiologia. Conseqüentemente, nosso ponto de partida deverá 
ser a definiç~o de Semiologia; mas já aqui nos defrontamos 
com uma controvérsia. 

De 
saussureana, 
sistemas de 
etc."<2> 

acordo com Pierre Guiraud, de linha 
a semiologia é "a ciência que estuda os 
signos: linguagens, códigos, sinalizações, 

O signo pode ser definido como a "entidade 
semiológica que substitui o objeto a conhecer, 
representando-o aos indivíduos e apresentando-se-lhes em 
lugar do objeto"(3). O signo estabelece uma relaç~o entre o 
significante e o significado. No caso de um signo 
lingüístico, por exemplo, o complexo sonoro audível de um 
termo como rcu;a (significante) encerra a imagem mental 
<significado> da flor evocada por essa seqüência fônica. 

Nos termos do próprio Saussure, pode-se "conceber 
uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida 
social; ela constituiria uma parte da Psicologia social e, 
por conseguinte, da Psicologia geral; chamá-la-emos 
St.:miolt':Jgia (do grego iit?:fllt?:it':Jn, "signo">. < ••• > A Lingtlística 
n~o é sen~o uma parte dessa ciência geral".(4) 

Na mesma ótica saussureana, Buyssens afirma que a 
"semiologia pode definir-se como o estudo dos processos de 
comunicaç~o. isto é, dos meios utilizados para influenciar 
outrem <grifo nosso) e como tais reconhecidos por aquele que 
queremos influenciar" (5). 

Vemos ent~o que, para esses autores, o estudo da 
comunicaç~o (e, por conseguinte, da semiologia) limita-se ao 
~mbito de seu caráter intencional. " ••• colocando a 
semiologia como a ciência geral dos vários sistemas de 

i.) Eiitudaremos ,<Aqui a camun ica~flo homem·-homem. Portantt':J, n.~lo 
t::~stará inclufdo o estudt':J d,<As conwn ica~lit.:s homem-nuf.q,.Jina
homem ou máquina -m.:i qui na. 
2) GIJIRAUO, Pierre. d. 5.ew.ialaqia. Lisb(':Ja, Prri!sen~a, 1.978, P;_. 

::n BiJRBA, Francisco da S •• ~JlllJ2 {}.i,;ianária. d..~ LilJq,Jlst(l;a 
tfi2.1Í!lrna... Sllo Pau 1 o, C i a. Ed i t. N.u: i ona 1, .t 976, p. i. ~7. • 
4) St4U,,SIJRE, Ferdin~1nd d(.:. C1,u-sa ú ~.t. . .ü: .. a.. fi.!U:J!L. S.~·t., 
Paulo, CÚltrig, ~;t.~. ed., p. 24. 
,'!n BU't~,SENS, Eric. 5.eal.iala•:cia.. ~ C•'20J'JOicat;:á"o I....LIJt'l'llii!.:...iJ;;..a... Sllt':J 
P,<AI.Jlo, Cultrig, S,<A. t?:d., p •. 22. 
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comunicaç~o. o au~or começa por de~erminar a ma~éria da 
semiologia, is~o é, o a~o comunica~ivo ou slmico. Qualquer 
manifes~aç~o só pode ser considerada com,.mica.;:flo se con~iver 
o elemen~o slmico. ou melhor, uma significaç~o premedi~ada, 
intencionai."<G> Dessa maneira, Buyssens delimi~a o campo de 
es~udo da semiologia opondo sema a fndice. 

A palavra sema, segundo o mesmo au~or, "designará 
qualquer processo convencional cuja realizaç~o concre~a 

<chamada ato slmico> permi~e a comunicaç~o"(7). A um 
conjun~o específico de semas o au~or chama de semia: " ••• um 
conjun~o de semas assim opos~os corresponde a uma semia. As 
semias mais conhecidas s~o. eviden~emen~e. as línguas. A seu 
lado, é preciso ci~ar os signos gráficos das ciências 
exa~as, os da lógica, da sinalizaç~o rodoviária ... "<S>. Por 
ou~ro lado, Buyssens designa fndices às manifes~ações 
caren~es de in~encionalidade. 

Em corren~e opos~a à dos au~ores acima, Roland 
Bar~hes considera a semiologia como par~e da lingüís~ica: 

" a Lingüís~ica n~o é uma par~e, mesmo privilegiada, da 
ciência geral dos signos: a Semiologia é que é uma par~e da 
Lingüís~ica; mais precisamen~e, a par~e que se encarregaria 
das grandes unidades significan~es do discurso"<9>. 

Essa invers~o da propos~a de Saussure permi~e a 
Bar~hes en~ender ~odas as manifes~ações como impregnadas de 
linguagem. De acordo com Bliks~ein, isso ~orna possível para 
Bar~hes encon~rar a es~ru~ura de significaç~o de ~odas as 
manifes~ações sociais <moda, ves~uário, alimen~aç~o e~c.> 
por meio da aplicaç~o dos concei~os lingüís~icos <10>. 

O Prof. Bliks~ein, referindo-se à divergência 
en~re Bar~hes e os seguidores de Saussure, esclarece que 
"uma posiç~o n~o exclui a ou~ra; ambas podem represen~ar 

mui~o bem e~apas diferen~es da prá~ica semiológica"<11). 

A posiç~o de Bar~hes, como veremos adian~e, 

in~eressa-nos sobremaneira, mormen~e se acrescida dos 
comen~ários acima. Na verdade, n~o en~raremos no méri~o da 
divergência sobre a relaç~o con~eúdo-con~inen~e en~re a 

6) BLIIfSTE:lN, .fzidoro, na apresenta.;:flo da ed. bras. de 
8 U 'f"SSENS, E r i c. 5~m.i. a I aq i a ~ C.'JJ.OJ!.I..a..i..::.a.di.D. L i a qÜ l s t i c .a., p • i f • 
7) BU't"SSENS, E. fi.ff:JJ.J..Í..Qlaq ia. e. c.aot'Ja jça,;Ji.a Lia& l st. iça, p. 34. 
BJ BU'r"SSE:NS, idem, p. 35. 
a;•) BARTHE:S, R. E.:letJ.I.f:n.t.i:1:fii. d.li. 5.e.o.Li.alaqja_. Silo Paulo, Cultri;.;:, 
i a;• ,;r i ' p • i 3. 
[f';+) BLif(STE:IN, 1"., na apresenta.;:ito de ed. bras. de BU'r"SSENS, 
E. 5.e.o.Li.JJ.l.a.f!l.i...."i. &:.~ Caowa i ç a.di.D. L i a q ü l s t i c a, p • i 2. 
i f .• BLl·k:STE:IN, idem, p. 12. 
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Semiologia e a Lingüística. N~o obstante, cremos que ficará 
suficientemente claro que há um conjunto de estímulos de 
fundamental importância para que as pessoas se entendam, se 
comuniquem; estímulos mais ou menos sistematizados e 
codificados, cujo significado é compartilhado por emissor e 
receptor - e que atendem a quase todos os requisitos 
estabelecidos por Buyssens ao conceito de comunicaç~o, 
exceto no que tange à intenç~o. pois nem sempre s~o 

intencionais. Podem talvez, como quer Saussure, n~o ser 
incluídos na Semiologia, mas nem por isso têm diminuída sua 
relevância "no seio da vida social". 

Outros Estudos da Comunicaç~o 

N~o podemos deixar de considerar curioso o 
desenvolvimento segmentado, especializado- autista, para 
utilizarmos termo do título deste trabalho<12) -de um tema 
t~o geral como o da comunicaç~o <13>. Assim é que os 
estudiosos da semiologia, e da lingüística em particular, 
freqüentemente se referem uns aos outros - dada a 
importância de seus conceitos, a referência a Saussure é 
quase obrigatória. 

Percorrendo por exemplo os Elementos de 
Semiolo9~, de Roland Barthes (copyright 19&4 by Éditions du 
Seuil, Paris), encontramos referência a Hjelmslev <p. 20 da 
ediç~o brasileira>, Martinet (p.21>, Saussure <p. 22>, 
Jakobson <p. 23); mas nenhuma referência a Freud, Allport 
e, raramente, a algum psicólogo geral ou social (ver p. 45 
menç~o a Gelb e Goldstein>. Tal fato assume relevância maior 
quando lembramos que Saussure propõe que a Semiologia tome 
assento na psicologia social, por sua vez tributária da 
psicologia geral. 

De outra parte, em Comunicações Administrativas 
<14), de Charles E. Redfield (copyright 1953, The University 
of Chicago Press>, n~o encontramos nenhuma referência a 
Peirce ou a Saussure . 

. f.2) Na Nota l"ntrodutlíria f'iz·emos CfJmentári•"JS S•"Jbre •' termo 
iJ.!J.t...Lü.l2. 
13) O desfÕ:~nvolvimento de disciplin.:~s C•"Jmo .=i etnolinslifstic.=i, 
a psicolingdfstica e, mais recentemente, a sociolinsdfstica, 
tem contribufdo para reduzir esse hiato • 
. f.4) REOf""l"ELO, C. E •• COOJI.J.ai.J;a,;ileii ád.OJ.i.aiiit.t"at.iYaii· Rio d•rt 
.Janeiro, F.G.V., .t'?'8<1. 
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Em O 
by McGraw-Hill 
integraçtso. O 
menciona Sapir e 

Indivíduo na Sociedade<15>, <copyright 19&2 
Book Company, Inc.>, encontramos maior 
capítulo VIII, Linguagem e Comunicaçtso, 
~horf; mas ntso Peirce ou Saussure. 

Definições de Comunicaçtso 

N~o obstante a escassez de contato - que 
supusemos a partir da escassez de referências bibliográficas 
-entre os especialistas de vários campos de estudo da 
comunicaçtso, pelo menos em um ponto parece haver certa 
convergência: assim como os lingüistas da linha saussureana, 
os demais, em grande parte, abordam a comunicaçtso como algo 
<uma mensagem> que uma pessoa, intencional e conscientemente 
transmite a outra. Vejamos uma definiçtso: 

"Processo pelo qual um indivíduo <o comunicador> 
transmite estímulos <geralmente verbais), a fim de 
modificar o comportamento de outros indivíduos (a 
audiência)."Cl&> 

Nessa definiçtso, a presença da expresstso "a fim de 
modificar o comportamento de outros indivíduos" denota 
claramente que ali se procura captar os aspectos 
intencionais da comunicaçtso. 

Em M i ller, 
também é marcante: 

a limitaçtso à comunicaç~o intencional 

"Aquela situaç~o de conduta na qual uma fonte transmite 
uma mensagem a um receptor com a intenç~o consciente de 
afetar sua conduta posterior."<17) 

1.:;;; f(RECH, C'RUTCHFIELO e BALLAC'HE''t. O. lo..d..U!.l.d.t.li:J. a.a. Saciedatle 
- IJ.DJ. ~Jl!.J.ii..l. á.ft. fsicalo.fl.i..a. SJJ.,·ia/. Silo Paulo, Pioneira, 1.~6~. 
J.6,t fi0(1LANO, C. I., JANIS, J. L. e /(ELLE't, H. H., em PFROHH 
Ne t· o. CD.IH'JO i c a • á· a á.ft. ~.:'~Ui.a.. Silo Pau 1 o, P i on e i r ,:;t , J. ~7::":', p • ·· 
i:":'J.. E.'ssa defini.;ito, como se vt:1 , leva en1 conta principalmente 
a conwn i c a.; ão de massa. 
1.7) Hl'LLER, G. A., em 
C'ar los Hun·o;z,·; SANTORO, 
SJ:J.&;...i.a.l.. H é :·d c o , r r i 1 I a s , 

SALAZAii', J. 11.; 
E. e VILLEGAS, 
J. ~82, p. 33. 

J. 
HONTERO, H.; C., 

F. esicalogla 
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"Comunicação é, em linhas gerais, o processo de 
transferir uma pequena informação selecionada <uma 
mensagem) de uma fonte de informação a um 
destinatário."(18) 

"A Comunicação é qualquer meio pelo qual um pensamento é 
transmitido de pessoa a pessoa."<19> 

A Comunicação Intencional nas Organizações 

Não há dúvida de que, principalmente nas 
organizações, boa parte das comunicações é intencional. Por 
exemplo, se uma tabuleta no saguão de uma escola diz "A 
partir do próximo dia 2 n~o haverá expediente aos sábados", 
o componente intencional é claro: quer-se que o público que 
poderia dirigir-se à escola aos sábados não o faça porque 
serão impossíveis as atividades habituais. 

Pode ocorrer situação oposta, mas igualmente 
intencional. Imaginemos um Ministro de Estado que esteja a 
par de que a taxa de convers~o dólar/cruzado será alterada 
amanh~. Se ele deixar transparecer conhecJmento do fato, 
sabe que, apenas pela divulgação da notícia, poder~o ocorrer 
alterações na demanda e no preço de mercado da moeda 
estrangeira - o que, admitamos também, ele n~o deseja. Se um 
repórter lhe pergunta "Corre um boato de que haverá 
brevemente nova desvalorizaç~o do cruzado, o que o senhor 
nos pode informar?", possivelmente a resposta será algo como 
"O Governo n~o cogita de alteraç~o na taxa de câmbio no 
momento". Nesse exemplo, o Ministro prestou uma informaç~o 
que, por sua vez, elidia outra. O objetivo era omitir certa 
informaç~o, o que <possivelmente> foi atingido. Nesse caso, 
embora às avessas, a comunicação foi intencional. 

Os especialistas referem, entre outras, a função 

i8,} REOF'IE.'LO, Charles E. CiJ.JJJ.u.a..i.cathães d.á.m.i..a.istrativa~, p. 4. 
i9) CH1'4PPEL, R. r. e RE,~O, W. L. {;,QJli!JJl.if:.il.lkfla. ,lntee·aa a.a. 
f.."me.resa 11.aá.eraa. Ria de ,hAOeira, Farum E:dit~Jra, .t97;:1, p. i. 



7 

fática da linguagem: "A funç~o fática tem por fim o afirmar, 
o manter ou o cortar a comunicaç~o"<20). Na linguagem fática 
encontramos um curioso exemplo de comunicaç~o intencional. 
Observemos o seguinte diálogo, muito comum no cotidiano 
brasileiro, incluindo a! as organizações: 

- Como vai? Tudo bem? 

- Tudo bom. E você, tudo bem? 

- Tudo bem. 

- Ent~o 'tá bom. 

Nesse caso, utiliza-se uma fórmula cuja finalidade 
é estabelecer o contato social; através dela, os 
interlocutores reciprocamente demonstram reconhecer-se, e 
reconhecer a importância social que um tem para o outro; é 
como se dissessem, ainda que por simples formalidade: eu 
conheço você, sua presença - ou amizade - é importante para 
mim. De toda forma, como se observa, embora o objetivo n~o 
esteja no conteúdo da mensagem, houve um objetivo e, 
portanto, ocorreu comunicaç~o intencional.<21) 

Modelos de Comunicaç~o - Processo e Elementos 

Antes de falarmos sobre modelos de comunicaç~o, 
convém uma observaç~o. Nos tópicos anteriores, deixamos 
entrever algumas restrições a respeito da perspectiva de 
análise da comunicaç~o exclusivamente intencional. Apesar 
disso, preliminarmente a seguiremos. Somente mais tarde, 
sedimentados os conceitos iniciais, introduziremos novos 
conceitos que consubstanciem uma perspectiva diferente. 

2tn GUl"RAUD, P. S. S.EJJJ.ia/aq ia,, p. i6 .. 
2L• Essa fórmula J freqliente na Brasil, nults nlla em Part,.Jgal .. 
,~s videa-navelas brasileiras que hoje Já slla transmitidas 
encarregam-se de divulgá-Ia. Aps•sar disso, para nwitas 
portugueses a afirma~á"a "TI.Jda bem" saa estranha e um pouco 

~ 
ilógica -sua utili:J:a~á"a par 1.1m lusitana den,.Jncia nele certa 
influlncia brasileira, a ~1us• Joga será notada par .~seus 
campatr i atas. {)e alguns portugueses OI.JVimas o argunur:n'ta de 
que, num mesma momento, J impasslvel I:..!J.di:J. estar bema Cama se 
vi, a arg,.Jmenta se baseia na vaiar sem:lntica da canteiída da 
mensagem, naa se percebendo tratar-·se de uma fórmula cujo 
abjet iva a e:·drapalaa 

\ 
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Sobre os modelos, cabe mencionar que a maioria 
guarda semelhança com o apresentado por Shannon e 
~eaver <22>. Como esses autore• estudavam mais 
especificamente a comunicaç~o eletrônica, os elementos e 
principalmente a terminologia podem induzir a alguma 
confus~o. 

Por esse motivo, 
adaptado de Guiraud (23). 
principais desse modelo s~o: 

apresentaremos aqui um modelo 
Os elementos ou ingredientes 

1) o emissor; 
2) a mensagem; 
3) o código; 
4) o meio; 
5) o receptor. 

Esses elementos podem ser indicados em forma esquemática: 

!CóDIGO I 
I I 

IEMISSORI--------\IMENSAGEM 1--------\IRECEPTORI 
I 1--------/1 1--------/1 I 

O Emissor 

Numa 
definido como 
traduzindo em 

MEIO I 
I 

vis~o simplificada, o emissor pode ser 
aquele que se empenha em comunicaç~o 

mensagem uma idéia ou sentimento <24). Nas 

22J SHANNON, C. E. e lt/E'AVER, lt/. I.IJ.f:. tf.athemat ical I.bear<t a.:f. 
(c'ammua.i.JJJ..tJ.J2.CL. Urbana, rne U. of Illinois Press, i'i'64, p. 7. 
23) BU l"R AUO, P. S. S.e.lll i a I a q i a.. P • i 3. 
24) Relembramos que nesta fase inicial da disserta~ito 
adotamos conceitos provisórios e pouco prof,.Jndos, mas de 
tr$.nsito filei I entre os ná·o-especial istas.. Alteraren1os essa 
perspectiva mais adiante. 
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palavras de Berlo, "podemos dizer que toda a comunicaç'ão tem 
alguma fonte, uma pessoa ou grupo de pessoas com um objetivo 
<*>, uma raz'ão <*>para empenhar-se em comunicaç'ão" <25>. 

Essa pessoa <ou grupo de pessoas), denominada 
fonte por Berlo, ~eaver a chama de fonte de informaç'ão e 
Guiraud, de emissor <2&>. 

A Mensagem 

Na mesma ótica, a mensagem seria aquilo que o 
emissor transmite. Ainda segundo Berlo, "estabelecida uma 
origem, com idéias, necessidades, intenções <*>, informações 
e um objetivo a comunicar <*>, torna-se necessário um 
segundo ingrediente. O objetivo <*> da fonte tem de ser 
expresso em forma de mensagem" (27>. 

O Código 

permite 
línguas. 

O código é o conjunto convencional de signos que 
a comunicaç'ão - a semia de Buyssens, que inclui as 

Traçando um paralelo com o que se passa na 
informática, o código lingüístico pode ser visto como um 
p~g~, ao qual alguns traços s'ão pertinentes, e outros, 
n'ão. Por exemplo, é pertinente em português a oposiç'ão entre 
as vogais tônicas Q e~· como em pólo e pulo, mola e~ 
etc. No entanto, se essas vogais forem átonas, 
principalmente em final de palavra, a oposiç'ão n'ão é 
relevante; pode-se confundi-las fonicamente, sem maiores 
conseqüências à comunicaç'ão intencional: do pode ler-sedu, 
1292 pode ler-se !Qg~ e assim por diante. 

Observe-se que para que a comunicaç'ão se 
estabeleça é fundamental que o código seja comum ao emissor 

.~":.'5) BE"RLO, Oavifi /(. fl e.t.:actil'fli:fi.JJ. diA. f:.a.oJ.!J.a.ica,-;lla =. I..a.t..t:..a.d.!J.r;!la ,! 
·r · .Z e..,_. .,.d P 1 M t• F" t ·~·-r~ -~~ LeQrt.a ~ IOLt·a-.tca. S,'"A.O ,'J,I.J a, n,'J.f" tn"fii an tE'"fii, .t!.9,•!1', p. ,.,!,9. 
26) Algun-s autrJre-s - VtE'Ja--se s,~L,~z,~lv.,, J. 11. tE't ,'"A,] i i I 

e.~içalt:J!I.la Saçial. p. 39 ·- e-stabelecem dif•:?rent;,'J. tE'ntn:? iaa...t..~ 
e t..c.aa~mis'fiar, ma-s tE'"fii"fii,'J. dist int;ita n,ia é relevante par,'J. e-ste 
6~-studa. 

on Nate--se <~ canst~nc i,'J. dr~ ti!:fpre-s-slie-s qur~ rei' Ir~ttE'm trat,'"A.r
se de canwnic<.~t;.~da intt:?ncianal. Em p,:$.gina-s pa-sterirJres, fJ 

autor BerlrJ contraplie I.JRN~. per-sptu::t iva difen:?ntt~ no tE'st,.Jdo da 
com'.J n i c a t; ádrJ • 
;.•,7) 8 ER L o I o. /(. a &.-f) C e s s Q da Ci:JJli!,J.D..i..kJ.lli:.fi.a I p • ::1 9. 
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e ao receptor. Se o código do emissor for o idioma alem~o, 
e o receptor conhecer apenas o idioma chinês, pouco ou nada 
da mensagem intencional será captada. De forma semelhante, 
como veremos, se os interlocutores pertencerem a grupos 
sociais diferentes, o código poderá n~o lhes ser comum, o 
que poderá dificultar a comunicaç~o. 

O Meio 

N~o faremos distinç~o entre os termos ~. canal 
e mídia <28). Trata-se do veículo, do suporte que permite 
transportar a mensagem do emissor ao receptor. Pode ser 
exterior a ales- o rádio, o jornal, a televis~o, o telefone 
- ou interior - o aparelho fonador do emissor ou o aparelho 
auditivo do receptor. 

Segundo Berlo, podemos considerar os canais de 
várias maneiras: "A teoria da comunicaç~o apresenta pelo 
menos três significados para a palavra 'canal' . Por 
basta dizer que as mensagens podem existir apenas em 
canal; entretanto, a escolha dos canais é muitas vezes 
importante na efetividade da comunicaç~o." <29) 

O Receptor 

ora, 
~ç:}~ 
fator 

De acordo com Berlo~ "se temos um objetivo e 
codificamos a mensagem e a colocamos neste ou naquela canal, 
teremos feito apenas parte do trabalho. Se falamos, alguém 
deve ouvir; quando escrevemos, alguém deve ler " (30) A 
pessoa na outra extremidade do canal pode ser chamada de 
~ptor da comunicaç~o. o alvo da comunicaç~o. 

28) O vocibulo latino medium <meio) tem seu plural media 
(meios>. Na prondncia anglo-americana a palavra plural soa 
mfdia, grafia hoje muito comum nos textos brasileiros de 
propaganda e administra~~o de maneira geral. Embora o ltimo 
n~o justifique essa grafia em portugu~s, por vezes assim 
apareceri nesta monografia. 
2 9 ) B E R L o I D • K • .0. P...t:..O..t:.s;..1llã0. .d..a. .C..o.m IJ o i t:.BJi:.i.o. I p • 3 9 • 
30> BERLO. Idem, pp. 39-40. 
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Barreiras à Comunicaç~o 

"Muito freqüentemente, quem observa de fora e compara o 
que foi emitido e o que foi recebido, comprova que só 
uma parte da emiss~o foi recebida, e que ainda essa 
parte tomou, ao nível da recepç~o. uma significaç~o 

bastante diferente da que havia sido enviada". (31> 

Reflitamos um pouco sobre as causas dessa 
distorç~o. Ainda em termos de comunicaç~o intencional, 
podemos pensar em inúmeras possíveis barreiras ou obstáculos 
a uma comunicaç~o eficiente.. As barreiras normalmente 
ocorrem imbricadas simultaneamente nos vários elementos 
componentes do processo de comunicaç~o, mas, para facilitar 
o estudo, procuremos isolá-las com base nesses elementos. 

Barreiras no Emissor 

A transformaç~o de idéias e sentimentos em 
mensagens n~o é, como se poderia pensar, tarefa das mais 
fáceis. A frase "N~o tenho palavras para exprimir meus 
sentimentos", que ouvimos com certa freqüência, é 
suficientemente esclarecedora. Mesmo que se trate de idéias 
e n~o sentimentos, a dificuldade persiste. Os supervisores 
(32>, a quem é atribuída a responsabilidade de orientar, 
emitir grande parte das mensagens, podem ver-se às voltas 
com as seguintes dificuldades: 

- terem idéias confusas, desordenadas; 
- falarem rápido demais; 
-terem letra de difícil legibilidade; 
- n~o verificarem se foram compreendidos; 
- dedicarem-se exageradamente a emitir mensagens e muito 

pouco a receber (a ouvir, por exemplo); 
- intencionalmente selecionarem as mensagens: serem 

receptivos às emitidas por seus superiores e pares, mas 
n~o às emitidas por seus subordinados. 

3i) GOLDMANN, L•.1cien, in COHN, Gabriel <comp.> • .C..o.nl!.LDicac;ão . 
.e. l.n..d.ú.s..t..J::..La .CJJ..l..t..w::.a.l.. São paul o I Na c i on a 1 : ed i t a USP I i 97 i I 

p. 392. 
32) Utilizaremos aqui a palavra ã.•.t..eend.Jii.O.r.. num sentido 
amplo: aquele que i responslvel por subordinados; sendo 
assim, inclulmos ai os chefes de setor, os mestres de 
operlrios, os gerentes, os diretores etc. 
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Barreiras na Mensagem 

Adiante voltaremos a este tópico. Vale aqui o 
registro de que um dos fatos geradores de grande confus~o 
s~o as frases polissêmicas. Por exemplo, em "O gerente pediu 
ao fun~ionário que trabalhasse em sua sala", o possessivo 
~ é ambíguo: trata-se da sala do gerente ou da sala do 
funcionário? 

No discurso oral direto, as frase polissêmicas s~o 
muito freqüentes. Mas nesse caso o contexto, a ênfase, a 
modulaç~o da voz, o comportamento gestual, a presença mesma 
do receptor muitas vezes compensam as deficiências do 
enunciado. No entanto, se o meio utilizado for o telefone, a 
ausência física do receptor tende a diminuir essa 
compensaç~o. A tal ponto que existe um código já elaborado e 
muito utilizado na navegaç~o para distinguir por exemplo a 
consoante surda _p_ da sonora _E_: _p_ de p~p~ e __ b__ de 
bravo. 

Quando se utiliza a linguagem escrita- em que n~o 
é possível verificar de imediato a recepç~o da mensagem - o 
problema da polissemia assume proporções mais críticas. Na 
frase "Encontrei uma foto sua no metrô", por exemplo, temos 
uma amostra de forte polissemia: é possível um grande número 
de leituras. 

N~o é difícil imaginar os problemas que 
empresa ou nas relações entre empresas a polissemia 
provocar - e de fato provoca. 

Barreiras na Mídia 

numa 
pode 

Atendo-nos ao caso do supervisor, podemos dizer 
que suas mensagens podem n~o ser compreendidas por causa de 
vários tipos de obstáculos, tais como: 

-ruídos <no sentido lato do termo); 
- interrupções; 
- utilizaç~o do canal errado. 

Sobre esse último item cabe um comentário. Sabemos 
de algumas características da telefonia: é um meio de acesso 
rápido, permite imediata verificaç~o da compreens~o da 
mensagem etc. De outro lado, a linguagem escrita, além de 
enunciado mais refletido, permite o arquivamento das 
informações, o que facilita verificaç~o posterior. De acordo 
com a importância de umas e outras características em dada 



comunicaç'ão, um meio ou outro deverá ser utilizado. 

<i •"I 
.1. .. :1 

Ainda mais: certos tipos de informaç'ão - um 
gráfico por exemplo - n'ão s'ão adequados a certos meios - o 
telefone, por exemplo. 

Finalmente, em termos mercadológicos de 
comunicaç'ão de massa, a utilizaç'ão de meios como o jornal, a 
revista, o. rádio e a televis'ão tem diferente impacto no 
público receptor (33). 

Barreiras no Receptor 

As barreiras localizadas no receptor ser'ão 
exploradas no desenvolvimento que adiante faremos. Por esse 
motivo, n'ão nos estenderemos aqui. Cabe apenas a reiteraç'ão 
de que os códigos de emissor e de receptor podem diferir, 
redundando em dificuldades para sua comunicaç'ão. 

33) A respeito, podem-se examinar as idiias de MCLUHAN, 
Ma r s h a 11 , por e xe mp 1 o em .Q.a .lieJ...o..s. ~ .C~..i.!l .CJ:U».... 
E«d eoJã.ig. ~Lo. l:l.o.JD..e.m.. São P au1 o, Cult r i,.,, i 979. 
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Outra Perspectiva de Análise 

Já sugerimos a alta relev~ncia que tem o receptor 
no processo de comunicaç~o. Apesar disso, grande parte dos 
manuais que tratam do tema, em particular os que tratam das 
comunicações administrativas, detêm-se mais nas técnicas que 
permitam ao emissor "exprimir-se melhor", ou no estudo do 
fluxo de comunicaç~o nas organizações, e raramente 
concentram sua atenç~o na implicaç~o desses e de outros 
aspectos no receptor.Preencher parte dessa lacuna é um dos 
nossos o~jetivos. 

A fim de obtermos o necessário suporte teórico, 
tomaremos por base os trabalhos já desenvolvidos por 
especialistas de vários campos de estudo <34); por esse 
motivo, faz-se mister transcrever alguns trechos de suas 
obras, mau grado a possibilidade de reduzir a fuidez de 
nosso texto. 

Um dos autores que demonstram específica 
preocupaç~o com o receptor é Berlo. Para ele, "a comunicaç~o 
.;..;n:..::~:;..;o=---=c:..::o;..::n~s=...;;.i .;;;s_;t;..;e:...-_.;..;n:..::a=--~t~r...;:a:;.;;n~s~m;;;.;..:;i..:;s;..::s;;..~.-o----'d-.e=---=s~i ÇJn i f i c a dos . < • • • ) Os 
sentidos n~o est~o na mensaÇJem, est~o nos que usam as 
mensaÇJ~" (35). 

Dessa forma, sugere o autor que o sentido n~o se 
encontra em objetos ou coisas, mas nas pessoas: "Os sentidos 
que damos às coisas consistem nos modos como repondemos a 
tais coisas internamente, e nas predisposições com que a 
elas respondemos externamente" (3G). 

Assim, para Berlo, em oposiç~o a Redfield, n~o é 
possível transferir ou transmitir sentidos. O mais que 
poderíamos fazer seria "codificar mensagens destinadas a 
evocar os sentidos que desejamos" (37). 

Tais comentários alteram a perspectiva de análise 
da comunicaç~o. Se outros autores elegem por exemplo o fluxo 

34) Em particular, no campo da Psicologia Social elegemos 
O l.n..cli.~..!J.Q n..a .S..o..!:.l..e..d..a.cl..e., de K 1,. e c h , C nA t c h f i e 1 d e B a 1 1 a c h e~ , 
como livro base. Dois motivos nos levam a essa elei~;o: em 
primeiro lugar, a obra i panor!mica, o que permite ali 
colher conceitos e experimentos de vlrios outros autores; 
em segundo lugar, embora ao nlvel de texto introdut6rio, 
trata-se de obra reconhecida e respeitada. 
35) BERLO, D. K. 0 fL~~~~ d..a C~~~~~ p. 173. 
36> BERLO.Idem, p. 180. 
37) BERLO. Idem, p. 184. 
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de comunicaç~o como objeto de seus estudos, Berlo chama a 
atenç~o para as pessoas envolvidas no processo: é nelas, e 
n~o nas mensagens, que está o sentido. 

A lmport§ncta do Receptor 

Berlo remete às pessoas envolvidas no processo de 
comunicaç~o; Lucien Goldmann, de sua parte, nos lembra da 
especial import§ncia do receptor: 

"Trata-se, em suma, do fato de que, numa transmiss~o de 
informaç~o, n~o há somente um homem ou aparelho que 
emite informações, e um mecanismo que as transmite, mas 
também, em alguma parte, um ser humano que as recebe." 
(38) 

Thayer vai além de Goldmann. Para Thayer, o receptor 
n~o só é importante; é nele que se encontram os fatores 
críticos da comunicaç~o: 

"Ao contrário do que se pensa, a comunicaç~o n~o é~qQ. 
que uma pessoa faz a outra, e sim um processo em curso 
contínuo, dentro de cada um de nós. ( ... >Os fatores 
críticos numa tentativa de comunicar algo a alguém n~o 
s~o coisas como a verdade, a lógica ou a import§ncia de 
nossas declarações, nem mesmo a inteligibilidade ou 
habilidade de nossa transmiss~o. Os fatores críticos 
[num processo entre A e BJ s~o as aptidões de B."(39) 

Se o sentido n~o está nas mensagens, mas nas 
pessoas, e se é no ~ptor que se encontram os fatores 
críticos, ent~o é necessário invertermos o esquema do 
processo de comunicaç~o, de modo a evidenciar-lhe o destaque; 

38,t tlOLOI•MNN1 L. In COHN1 a. CctJmp. ,t Ci:J.OJ!,J,a ü;at;fla ~ J:.a.á.!l:!.it.t: ia 
LA!.LJ...t..!.u:a..L I lo' • 3l;'2. 
39 ,t THA '(ER I Lee a. e.r..- i. o c {P....i..f:lii.. d..e. Ci:J.fll!J.ai.J:..~ a.a. 
l~dm i. n i. s t.t- .;u:.;ra. Sfla p,''Hi 1 fJ I ,~tI~-~ sI .f. $'721 p a 44. 
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Seguiremos mais de perto a Berlo e a Thayer no 
desenvolvimento deste trabalho, numa tentativa de, ao 
destacarmos o receptor, buscarmos compensar a reduzida 
relevância que lhe tem sido atribuída. Isso n~o significa, 
no entanto, crermos estar exclusivamente nas aptidões do 
receptor a possibilidade de a comunicaç~o obter sucesso. 
Concentrar apenas no receptor o fulcro do processo 
corresponde a um exagero semelhante ao que se tem cometido, 
por exemplo, em relaç~o à transmiss~o. Tomemos em apoio a 
esta posiç~o as palavras de Fearing: 

"( ... ) prova ser insustentável a noç~o amplamente 
difundida, de que a comunicaç~o n~o passa de um sistema 
de transmiss~o. < •.. ) Na realidade, como mostraremos 
mais tarde, o comunicador e o receptor s~o 
interdependentes. Trata-se de uma relaç~o bidirecional, 
que n~o pode ser entendida adequadamente em termos de 
simples analogias tomadas à engenharia ou à mecânica. É 
uma relaç~o puramente humana, da qual emerge toda a 
civilizaç~o e a cultura e sem a qual o homem, tal qual o 
conhecemos, n~o poderá sobreviver." (40) 

4tl ,t FE,4R INt3, Frank I in, em COHN, G. C.QJJJ.Wl . .i.J:..aJ;;.fi.a ~ I.ad.!J..:ii.t..t:.i...a. 
':!.Ll.t.J.u::.a.l.. P • 59. . .... 
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O Processo no Receptor 

Se os sentidos n~o est~o nas mensagens, mas nas 
pessoas, e se a comunicação somente se concretiza no 
receptor, é capital buscarmos entender como ocorre o 
processq em que o receptor capta as mensagens. Caso 
~c~o~n~t~r~á~r~i~o~,~--pouco saberemos do próprio processo --ai 
comunicaç~o. 

Nesse 
abstraç~o, a 
Examinemo-las. 

processo, 
categorizaç~o, 

Abstração e Categorizaç~o 

assumem papel 
a percepç~o 

importante a 
e a cogniç~o. 

"Isolar pelo pensamento o que n~o está isolado no objeto 
do pensamento é justamente abstrair. < ... >A faculdade 
de abstração desempenha um papel fundamental na 
comunicação e, no que toca ao discurso, há muito já o 
sabemos: 'Voces significant res mediantibus conceptis' , 
diziam os escolásticos." <41) 

Buyssens nos mostra que o estudo de certos 
afásicos provou que, na ausência da abstraç~o, a comunicação 
lingüística é impossível. Os afásicos, segundo ele, s~o 
incapazes de fazer tudo o que implique o recurso à abstraç~o 
e, por isso, são incapazes de falar normalmente. 

A associaç~o entre abstraç~o e categorizaç~o vem a 
seguir: 

"Quando lemos a escrita, abstraímo-nos dos 'pormenores 
acessórios' , ' arabescos' , e só distinguimos o 
essencial', a armadura da letra, de certo modo; nossa 
vis~o é cateqorial <grifo nosso); a letra que vemos 

4f,J As palavras design;;tm ... :".!s coisas par meif:J de c:anc:eitas" 
C'f. BUt"SSENS, E. SJ;;."'JJ....i.J:J.l.aSJ.i..a. ~ c.ao.w..a..ü:..ac:fla L imullsti.J:.a., PPa 
43-45. 

/ 
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aparece-nos como o representante de um B ou de um M 
etc. <42) 

Vemos assim que a capacidade de abstrair e de 
categorizar é fundamental no processo de comunicação. Ao 
vermos, ao ouvirmos, ao recebermos mensagens, buscamos 
traços <semas> que permitam incluir o objeto de nossos 
sentidos a uma categoria já conhecida. 

Tenhamos presente que a categorização pode ocorrer 
mesmo antes da utilização de nossos sentidos, e perceberemos 
por que há tanta possibilidade de mal entendidos sobre as 
mensagens. Lippmann comenta a respeito que "na maioria das 
vezes não vemos primeiro para depois definir; definimos 
primeiro e então vemos". (43> 

Percepção e Cognição 

Se tanto o emissor quanto o receptor se utilizam 
da abstração e da categorização, e se a comunicação se 
concretiza apenas no receptor, então a comunicação depende, 
em grande parte, de como os interlocutores percebem a 
mensagem; e mais, depende de como percebem a si próprios, ao 
emissor, ao canal, à situação e assim por diante. 

O processo de percepção do indivíduo é 
condicionado, por sua vez, pela sua estruturação cognitiva. 
Chamemos o testemunho de Krech, Crutchfield e Ballachey: 

"AS REAÇõES DO INDIV!DUO às pessoas e coisas [e, 
portanto, às mensagens) se formam através da maneira 
pela qual as vê - pelo universo cognitivo. E a imagem ou 
'mapa' do universo de cada pessoa é individual. ( ... )O 
comportamento social de uma pessoa é modelado por sua 
visão do universo, obtida de seu ponto de vista. E, a 
menos que obtenhamos certa compreensão de seu universo, 
seu comportamento pode parecer estranho, 

42) BUY~SENS, E. S~alagéa ~ '~m~aica~ia L~n~«l~tiça, p. 
45. 
4;:n L.IPPHANN, Walt~=·r, c:étado por /(ATZ, {,}anéel é' f(Af/N, fi•obert 
L • f!.:ili.h=.a.l.a.9.i..a. S.t:JJ::..i.....'ti. áit.:fi. O.t::~.Ml.i..z.a.Ji:. ãg s.. Sflo P a 1.1 1 o , A t 1 a s , 
f. 978' p. 26f.. 
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incompreensível, despropositado." <44) 

Fearing acrescenta que "os indivíduos precisam 
estruturar cognitivamente os seus 'universos~ para neles 
poderem viver". <45) 

Nessa estruturaç~o, além dos fatores objetivos 
externos, interferem os valores, as crenças e as 
necessidades do indivíduo: "Até certo ponto podemos 'ver~ 

aquilo que os nossos interesses, crenças e valores nos 
forçam a ver. < ... )A percepç~o n~o é meramente fotográfica 
< ... ),o mundo exterior é percebido em termos da perspectiva 
do sujeito". <4G> 

Os argumentos de Krech, Crutchfield e Ballachey 
seguem caminho semelhante ao de Fearing: 

"A cogniç~o é seletivamente organizada e isso significa 
três coisas: Primeiro, o indivíduo vê objetos 
organizados- vê paisagens, prédios e pessoas. < ••• )Em 
segundo lugar, entre todos os objetos no ambiente físico 
do indivíduo, unicamente alguns entram em suas cognições 
do mundo exterior. Os outros objetos, ou n~o s~o 
incluídos, ou desempenham um papel secundário. Em 
terceiro, entre todas as características possíveis de um 
objeto, percebem-se unicamente algumas. E mesmo essas 
características podem ser formadas ou alteradas a fim de 
ajustar-se às exigências do indivíduo. O seu mapa 
cognitivo n~o é, portanto, uma representaç~o fotográfica 
do mundo físico; é, ao contrário, uma construç~o 

parcial, e pessoal, em que determinados objetos, 
escolhidos pelo indivíduo para um papel importante, s~o 
percebidos de maneira individual." (47) 

44.~ I(RECH, CRIJTCHF.fELIJ li:" s,~LLACHE'r". O. ~ a.a. 
S.fJ.f:.. Lfliia rle , p • 2 .t • 
4-'SJ FE,~R.fNG, 1--., l::·m COHN, a. t::.an.l!.ro ica,;.fla. ~:. In.á.!J.s.t..t::..J....a. 
Cl.ll f:.i.JC"al., p D 6.t. 
46l FEl~R.fNG, F • .l'dt~m, pp. 63·-64. N.~ p. 64, o ~1utor ll?:mbra 
que • l?:X i s t l?:, no en t an t tJ, um I i m i t l?: .:l s tJrg~u1 i :J.".~ç:l':Jes 'l'.Ll?: 
poderlltJ Sl?:r proJetad.=ls (.•ara o ext{F!rior. O 1.111 iversa for.~ de 
nós tl'r!fll .=l SI.Ja prlípri<.~ arg.=ln izaç:.~·a. F.st.:í c.~rn'!g.~do dl?: tJbJl?:tos 
li:" Pl?:Sso~ls q1.Je t{~/11 l'r!Str,.Jtt.Jr<"~, ftJrm.~, ct:mtarno, tamanho, 
solid.~rh::·dade l?:, <.~ nfla ser 'l'.Ll?: l?:St«?:Jamas .~l,.JcinadtJs, nllo 
ptJdl?:t"«?:mas «l?Sca(..•ar di ~-;so. Sfla os .=l ss i m ch.~madas f.~ t tJres 
«F!Strutur.9. i S da P«'!rcepç,~·a •. 
47.~ f(RF.CH, CRIJTCHF.fELD «F! Bl~U.,~CHF.'r'. ll Ltl.d..b!.l..d.tJ.a. a.a. 
SacifuJ~, p. 24. 
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Os autores se referem a objetos a pessoas como 
estímulos passíveis de serem percebidos. Especificamente na 
comunicação, o processo é semelhante. Lucien Goldmann, 
falando sobre a transmissão de informação, acrescenta luz a 
asse ponto: 

"Ainda, quando o caminho é muito longo e passa por uma 
cadeia de aparelhos a máquinas, no fim sempre tem, no 
extremo da cadeia, um ser humano, e sabemos que sua 
consciência não poda 'deixar passar' não importa o que 
nem como. ( ... > Essa consciência receptora é opaca a 
toda uma série de informações que não passam, devido a 
sua estrutura, enquanto outras passam, e outras, enfim, 
passam mas de uma maneira deformada." <48) 

Determinantes da Organização Cognitiva 

Como já dissemos, a maioria dos trabalhos sob os 
rótulos da Lingüística, Semiologia, Comunicações, 
Comunicações Administrativas etc., dão ênfase ao que Krech, 
Crutchield e Ballachey chamam de fatores de estímulo: a 
mensagem, os meios; ou aos fatores pessoais na ótica do 
emissor, mas raramente na ótica do receptor. 

Por ser a organização cognitiva, particularmente a 
do receptor, tão importante no processo de comunicação, 
examinemos o que dizem a respeito alguns autores. 

De acordo com Krech, Crutchfield e Ballachey, há 
dois tipos principais de determinantes de cada organização 
cognitiva: os fatores de estímulo e os fatores pessoais: 

"Os fatores de estímulo [no nosso caso específico, as 
mensagens do emissor] são os que derivam da natureza do 
objeto estimulador externo. Os fatores pessoais são os 
que derivam das características do percebador." (49> 

48 ~~ tliJL OI#~INN I L .. I 1!!nl COHN, 
C!~~~ p .. 392 .. 

CRUTCHF.[ELO 1:.:' Bl1Ll.1~CHE'( .. 



Esses autores acrescentam algumas conclus~es 
importantes sobre o funcionamento dos fatores pessoais na 
cognição. Segundo eles, há estudos experimentais que 
comprovam três conclus~es a respeito: 

"1} os fatores pessoais limitam o n~mero de objetos que 
·~.-·podem· ser percebidos em certo momento- o alcance da 

apreensão; 

2} os fatores pessoais sensibilizam seletivamente o 
·--mecanismo perceptual do indivíduo, e reduzem seu limiar 

de reconhecimento e atenção a objetos importantes do 
estímulo e a aspectos dos objetos; 

3) os fatores pessoais podem deformar as 
objetos mais importantes, a fim de 
exigências do indivíduo." <50) 

cogniç~es 
ajustá-los 

de 
às 

De acordo com tais autores, há um conjunto de 
determinantes que levam cada pessoa a ter uma imagem 
individualizada do universo: 1> ~ ambiente físico e 
social; 2) ~estrutura fisiológica; 3) seus desejos e 
objetivos; 4> ~experiências passadas. <51> 

No excerto acima, fez-se referência a objetos; 
poder-se-ia objetar que nas mensagens lidas ou ouvidas, por 
n~o se tratar propriamente de objetos, não coubesse a 
aplicaç~o das conclus~es ali extraídas. Se nos recordarmos 
dos conceitos de sema e de sem/a de Buyssens, podemos 
observar que há muita semelhança entre um processo e outro. 

Vale a pena citar, colhido em Krech, Crutchfield e 
Ballachey, um experimento de Foley e MacMillan (52}. Pediram 
estes a ctnco grupos de sujeitos <estudantes de primeiro e 
segundo ano de Direito, de primeiro e segundo ano de 
Medicina e um grupo de controle formado por estudantes de 
outras especialidades> que anotassem associaç~es a uma lista 
de 40 palavras-estímulo. As palavras-estímulo <como aplicar. 
protesta. cllula> poderiam ser interpretadas em sentido 
legal, médico ou leigo. Os estudantes de Direito, por 
exemplo, associaram mais freqUentemente a palavra-estímulo 
ap 1 i c ar com govt<!rna, n{:'!1ÔC icJ, bti}ns, enquanto os de Medi c i na 
a associaram com dosagem, anestesia e dragas. 

KRECH, CRU7"'CHFIELO e 81/LLACHE'r". 
S.r:JJ:..i.~.á...~~., r.• • 25'. 
5'f) l'dem, p. 2f. 
52,t l'dem, p. 26. 

a Lo..d...i v f dU.J2 a.a. 
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Esse experimento sugere que, através da 
sensibilizaç~o seletiva, as predisposições mentais podem em 
diferentes percebedores eleger diferentes sentidos de um 
mesmo objeto. Ou, em outras palavras, de uma mesma mensagem 
eleger sentidos diferentes. 

É pertinente a referência a um exemplo que, 
de esclarecedor, n~o deixa de ser curioso. A respeito 
repercuss~o do livro The Jun~~. de Upton Sinclair, R. 
Duffus comenta; 

além 
da 
L. 

"Depois do aparecimento deste livro, há quarenta anos, 
um bom número de americanos deixou, temporariamente, de 
comer carne. < ••• ) N~o queriam saber de carne depois de 
ter lido a descriç~o romanceada do jovem Sinclair, 
sobre o tratamento da carne nos marchantes de Chicago. 
N~o era a intenç~o de Sinclair. Este era um socialista, 
e um fervoroso amigo dos malpagos e explorados. N~o 
previu que o povo americano, depois de ler as 
infelicidades de seu herói lituano, clamaria n~o por uma 
comunidade cooperativa, mas por uma lei da boa 
alimentaç~o." (53) 

As esperanças, o denodo, a dedicaç~o dos 
imigrantes que chegavam aos Estados Unidos no início do 
século provocaram em Sinclair grande admiraç~o. Mas as 
condições de vida desses homens, o trabalho imposto às 
crianças, a tirania e a corrupç~o o revoltavam. Por isso, 
passou algum tempo observando como viviam essas pessoas. 

O resultado foi The Jun~~· Nessa obra, 
deixou registrada sua indignaç~o - e sua esperança 
mundo redimido pelo socialismo. 

Sinclair 
de um 

Acontece que poucos dos leitores eram socialistas. 
Mas quase todos eram consumidores de carne. A conseqüência 
foi que os leitores selecionaram como foco de atenç~o, n~o 

os problemas dos trabalhadores do frigorífico, mas um outro 
corredor isotópico: os operários e os ratos caindo nas 
tinas, e saindo como banha. A conclus~o dos leitores n~o foi 
que o mundo precisasse ser redimido pelo socialismo; através 
do processo de organizaç~o seletiva de cogniç~o concluíram 
que era necessária uma nova legislaç~o para a boa 
alimentaç~o. 

uma 
"N~o 

lógica 
existem fatos imparciais. Os dados n~o 

própria que produza as mesmas cognições 
têm 

em 

5:3J Cf. f({U:.-CH, CRl/TCHF.fEUJ 1:' Bl~LL,~CHE'r". 0. I.a.á.Ü'[!t/J.J:J. aa. 
Saci e da de, 1-'. S't:;+. 
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todas as pessoas." <54> 

Fatores de Influência no Receptor 

Os tópicos anteriores nos esclarecem que há forte 
compromisso entre comportamento, abstração, categorização, 
cognição e percepção - e, portanto, há forte compromisso 
entre esses aspectos e o modo como captamos as mensagens. 
Por outro lado, sabemos que dois são os principais 
determinantes da organização cognitiva: os fatores de 
estímulo e os fatores pessoais. 

Concentremo-nos nestes últimos: os fatores 
pessoais são um dos determinantes da organização cognitiva. 
Já vimos que os fatores pessoais derivam das características 
do percebedor. Mas dizer isso não é suficientemente claro. 
Quais características o levam a perceber uma informação <um 
sema> e não outra? Que fatores, por sua vez, exercem 
influência sobre essas características? 

A teoria da personalidade responde em parte a 
essas perguntas. A ~o•er~:if:Jn<llidad€' do indivíduo é responsável 
por sua percepção. Em particular, os lapsos estudados por 
Freud são um claro exemplo disso <55>. 

Poderíamos então concluir que, como não há duas 
personalidades idênticas, a percepção, a cognição e o 
comportamento são tão múltiplos e variados quanto o número 
de pessoas. No entanto, há várias limitações a essa 
conclusão. 

mesmo de 
estrutura. 

Uma 
que 

das limitações, como já vimos, 
o universo fora de nós tem 

está no fato 
sua própria 

De outro lado, a par da personalidade, o 
comportamento , a cognição e a percepção dependem também de 
exigências do §mbito físico e social; daí inferimos um 
conjunto de forças tendentes a reduzir a variabilidade 
humana. Respaldemo-nos ainda uma vez em Krech, Crutchfield e 

:'.>"4,~ I<.'REC'fl, C'RIJT'C'HFl"ELD e BALL1~C'HE'f"1 fl I..J:J..d.iv[di.J.Q. a.a. 
[i.Q.(;..i.J;;.ri.a~.l pp. ::":'9-3~"+. 

5"5 J {ler FREIJO I 8 i gnwnd. E::iJ..c..a.e..aJ.:.a.J..a.B...i..a. d.a. Y..i...ri.a. 1..-:at...i..Ji..i..i:u:J..H. .• 
S'fla Pau 1 a 1 Zahar 1 f '?'64. 
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Ballachey: 

"A maneira de o indivíduo conceber o universo depende, 
antes de mais nada, da natureza do ambiente flsico e 
social em que está imerso. A imagem do universo do 
habitante de um centro urbano e a do habitante do sert~o 
s~o diferentes por causa das diferenças de seus 
ambientes físicos e sociais. E as imagens do universo de 
diferentes membros da mesma família- do habitante da 
cidade e do habitante do interior - ser~o diversas por 
causa das diferenças sutis na natureza de seus ambientes 
sociais: diferentes membros da mesma família recebem 
diferente tratamento de seus parentes, de acordo com a 
idade, sexo, posiç~o na família, etc. V~o procurar 
diferentes ambientes de pessoas, livros e outras coisas 
culturais a fim de tentar satisfazer suas 
necessidades."C5&> 

Esse excerto sugere duas coisas. Em primeiro 
lugar, n~o há duas pessoas com uma concepç~o precisamente 
igual do universo. Em outro plano, sugere que há forças, 
como o ambiente físico e o social, que compelem os 
indivíduos a concepções semelhantes. Analisaremos mais 
detidamente o ambiente social como condicionador da 
concepç~o do universo. 



A Cc:>m-u.nic::aç'ãc:> e-

Os Cc:>ndic::ic:>nadc:>res da 

Perc:e-pç"Sic:> 
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A Cultura 

Como vimos, a 
condictona sua percepç~o. 

determinada exclusivamente 
inconvenientes. 

Cada povo com seu uso, 
cada roca com seu fuso. 

<provérbio) 

personalidade do indivíduo 
Mas estudar a percepç~o como 
pela personalidade tem sérios 

Observemos o que nos diz Linton: 

"Está-se tornando agora aparente que a integraç~o entre 
o indivíduo, a sociedade e a cultura é t~o íntima e sua 
interaç~o t~o contínua que o investigador que tenta 
trabalhar com qualquer uma delas, sem referência às 
outras duas, logo chega a um beco sem saída." (57) 

Mencionamos anteriormente, de forma genérica, que 
existem forças sociais que compelem os indivíduos a 
concepções semelhantes do universo. Podemos agora analisar 
mais detidamente essas forças. Dentre elas, a cultura é 
fundamental. Por mais democrática que seja uma sociedade, o 
indivíduo n~o está totalmente livre. Os valores, as crenças, 
os padrões culturais, as 'formas corretas' de agir, 
determinadas pela sociedade em que está o indivíduo, limitam 
sua liberdade. De acordo com Linton, "as pessoas ficam fiéis 
aos costumes de suas sociedades tanto porque desejam a 
aprovaç~o como porque temem puniç~o" (58). 

Dentro de certos limites, há em cada sociedade uma 
padronizaç~o que se manifesta em formas semelhantes de 
abstrair, de categorizar, de estruturar cognitivamente, de 
perceber. <59) 

5~"?' .~ L lN TDN, R a I f.' h a ''.Y.l.t.!.!..c.a. ~ e.f:.DliJ2[J..aJ.l..i:ii.tú a SJto P -~ 1.1 I o , 
/'fe-::;tre Jou, i'?'67, f.'a i8a 
5"8) l"dem, f.' A :::•t. 
5"'?',1 ~~ resp~E·ito, f.'f:Jde-se c:on'f!il.iltar: ALLPORT, Fa H .. I.fu;;:.a.c~ 
a.:f. ~.t::t:.~.f.i..at:J.. "-JJ.Ji. t..b..tf:. f:..at:J.t:..f:e..i:.. a.:f. iii.i:..t:.U.t:..f:.!.l..t:J;.~a Nê'W '(ork, Wi 1 ey, 
i '7'55; HUGH I l'i a 1.:1. CJ..f:.IJI. l.a.al!. a.t.. J:.h.JJ':. fl.~IJ. l.QJJ.á~ r.ut:.t::J::.~e..fu..aL dd.Jii'J:J..iii.f!. 
an.d. JL.J.g.J.J.a.ru::.~.a Psyc:hological li'ê'VÍ€'1/1 i'?'741 8i 1 PPa i-25"; 
E"P _,;· TE l"N I H A esu=t:..f:E.J:.u..a.L I...J;:.a.t::.a..i.JJ..B.. a L 0(1 d r é' s } /~C a de 1// i c p r (E' :"5 'f!i } 
f '?'6,"J"a 

,. 



Krech, Crutchfield e Ballachey abordam também essa 
quest'ão; 

"Mas nenhuma vida humana se desenvolve longe dos outros 
homens. E assim como a vida de cada homem intercepta as 
vidas dos outros - mas só em alguns pontos - e assim 
como a história da vida de cada homem é semelhante - mas 
n'ão idêntica - às histórias da vida de seus vizinhos, 
também as atitudes de cada homem s'ão semelhantes 
embora diferentes- das de sua família, amigos, vizinhos 
e compatriotas. No nível individual e psicológico, essa 
é uma das origens de uma cultura estável - estável mas 
complexa - com subculturas e hierarquia de status, 
conformistas e dissidentes." (60) 

Para Eco, num outro contexto, "a percepç'ão de um 
todo n'ão é imediata e passiva; é um fato de organizaç'ão que 
Sé' aprende, e se aprende num contexto sócio-cu 1 tura 1 ; neste 
ambiente, as leis da percepç'ão n'ão s'ão fatos de pura 
naturalidade, mas se formam dentro de determinados modelas 
fÜJ Cl.iltur,'.l ou, numa 1 inguagem transacional ista, mundos de 
farm~.~s ,'.lSSI.Lntivas. um sistema de preferências e hábitos, uma 
série de persuasões intelectuais e tendências emotivas que 
se formam em nós como efeito de uma educaç'ão devida ao 
ambiente natural, histórico e social" (61). 

A propósito, a obra Kaspar Hauser, de Izidoro 
Blikstein (62), baseada no filme O Enigma de Kaspar Hauser, 
de Uerner Herzog, nos mostra a incompetência da personagem -
que até os 18 anos n'ão teve nenhum contato humano e cuja 
vida, portanto, n'ão "interceptou as vidas dos outros" - para 
captar a realidade "que aí está". 

A padronizaç'ão cultural pode enrlJecer-se e 
transformar-se em estereotipia. Por exemplo, ao sabermos que 
determinado indivíduo pertence a certo grupo, podemos 
atribuir-lhe imediatamente todas as características 
distintivas desse grupo - o que n'ão necessariamente 
co i nc id i r á com as características do ind i v f di.JO. 

o estereótipo tem funç'ão econômica muito 

(Sf:.l ,} IJ. ,'!.ll!Í i V { dl,lQ. lLli SJJ.c..i.Jf:~.l P u .~'(:}8 n 

lS.t ,} ECO, Umb{;w to u {l.fJ.t.:a. ~~fJJ;:J::L.!.u t:J,!!la P ~.~'.i I a, Pt~rspec t i v a, 
.f.~';!68, Pu .t39u ~~ afirma~;~á·'a d{:' Eco r{F:ft~nF:-~!i{F: .i p{:.:•rc{'N'~-~·o nas 
artes, em especial na mdsica. Registramo-la par ser coerente 
com ~1s i d{~ i tH!i •?'.i{::· v i mos· desen vo I vendou · 
(.~;;u BL.fKSTE.fN, .[zidora, lf..:üE.JU:.. tiJJ.!.LS.~t: a!J. ~~ &UJ..t.:.i.J:..~ á.~ 
&.iz.a.l.i.JJ..a.d.~.u sá·o P~.wlo, CI.Jltri:f ·- Edit. d.'.l IJSP, .n';!f/3. 
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importante, pois reduz o número de variáveis com que temos 
de trabalhar para construirmos nosso universo. Mas, ao mesmo 
tempo, e por isso mesmo, contribui para sujeitar-nos a 
grosseiros erros de avaliaç~o. 

Os Grupos Como Condicionadores da Cogniç~o 

Quando se fala em cultura, costuma-se pensar em 
uma comunidade ou uma sociedade como um todo. No entanto, há 
aspectos culturais do grupo sociail, os quais, talvez mais 
acentuadamente que os da sociedade mais ampla, exercem 
influência na percepç~o e na estruturaç~o cognitiva do 
indivíduo. 

Assim como na 
é quase obrigatória, 
percepç~o individual é 
dois experimentos: o de 

lingüística a referência a Saussure 
na influênci~ do grupo sobre a 

também quase obrigatória a menç~o a 
Sherif e o de Asch (53). 

No experimento de Sherif, uma luz fixa, em um 
ambiente totalmente escuro, parecia apresentar certo 
movimento. Sherif submeteu vários sujeitos à avaliaç~o 

individual isolada da direç~o em que a luz supostamente se 
movia. Depois, nova avaliaç~o individual foi feita, mas 
agora em situaç~o de grupo. Encontraram-se modificações no 
julgamento que os sujeitos fizeram, tendentes agora à 
direç~o dada pela maioria do grupo. 

No experimento de Asch, em cada grupo de sete a 
nove sujeitos, um era ingênuo e os demais estavam instruídos 
para fazerem juízos falsos a respeito do comprimento de 
certas linhas expostas em cartões. Em grande parte dos 
casos, os sujeitos ingênuos conformavam-se à opini~o da 
maioria, ainda que para isso tivessem de cometer grosseiros 
erros. 

Esses experimentos, e outros que poderíamos citar, 
vêm a propósito de confirmar nossa afirmaç~o anterior: o 
indivíduo n~o é totalmente livre; os membros da sociedade, 
como um todo, e dos grupos sociais, em particular, mantêm 
sob controle sua variabilidade, suas idiossincrasias. 

63 .~ SHER l'F, l'i. 8. 'fl..i:.!.lif.!:l.. a.J.: 'fi..Q.DJ~. ;ãfJJ::..i.~.l. b.d:J:J.t:.:Jii. .i.rL f!..~l::J:.JE.B..i.:.i..a.D..• 
~"~n::h. f'S!fCDl-. p. .i/5'7, i'?35'; e ASCH, S. E. f...sicr:Jl.J2SI..i.it.. 
S.aJ::..i.~.l.. Sfi.'o P <.w I o , Na c i on a l , i '?'6 ~l. 
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Katz e Kahn observam que: 

"( ... ) é muito forte o poder das normas do grupo sobre o 
indivíduo: recompensas e sanções, para dar conformidade 
a seus valores; a satisfaç~o, pelo indivíduo, de 
necessidades de afiliaç~o, por intermédio da partilha de 
crenças e atitudes com os outros; e uma terceira e 
grande força para a ideologia de um sistema é que este 
reflete'e justifica o modo de vida do grupo." <G4) 

Segundo esses autores, as funções predominantes, 
em atuaç~o no sistema social, condicionam o desenvolvimento 
das normas, as quais d~o apoio cognitivo e estrutura ao 
comportamento dos seres humanos. Ou seja, suas idéias e 
atitudes s~o condicionadas em grande parte pelo tipo de 
informaç~o que recebem. 

Como nos mostra Barthes, o vestuário, a 
alimentaç~o, os ornamentos, a utilizaç~o do espaço físico 
pelas pessoas, o conjunto de gestos (ó5) podem também ser 
considerados como signos (ou índices como quer Buyssens) que 
identificam as pessoas como pertencentes a certos grupos e 
as desidentificam de outros - e, como tais, s~o passíveis de 
uniformizaç~o. Esses aspectos manifestam-se também dentro da 
estrutura organizacional. 

Variáveis Condicionadoras da Cogniç~o 

Muitos autores elencaram as 
partir do grupo, condicionam a cogniç~o. 
exemplo, aponta as seguintes: 

variáveis que, 
Tajfel <Gó), 

a 
por 

a) Coes~o do grupo: quanto maior a coes~o, maior a 
influência normativa e maior o efeito sobre o processo de 
percepç~o. 

b) Ambigüidade do estímulo e tipo de resposta: quanto 

l; 4 J 1(,~ T Z, O. e I(,~HN, R.. L .. e:iii.li::..a..l..a.tia. S.a.t::.i.a.l. d.ilii.. 
Gt.:BJJ.a.i.Z.?J.!l: fi.!;· i.i.. 8!la p a I.J 1 o ' A t 1 a s ' .f. ~;t78' 1-' n ,"l· 4 • 
65 J BAR THE8, R. ~!..Jf:.e.a.t..a.;;.. de. fi.f;:m..i...a.l.a.r:Li.a.. 
66 ,I C f. BI~LI~ZI~R J. 11. et -~ 1 i in Ei.ili::..a.üJ•"{ l >i. fl.fJf:...i..a.L. 1-'. ~;o.f. n 
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maior a ambigüidade do estímulo, menor a possibilidade de 
verificaç~o e maior a influência do grupo. 

c> Competência [real ou imaginária] do grupo: quanto 
maior se julgue a competência do grupo para o processo de 
percepç~o. maior sua influência. 

d> Validade dos julgamentos do grupo: a convergência com 
a avaliaç~o do grupo se dá somente até certo ponto; quando 
existem contradições entre o julgamento do indivíduo e o do 
grupo, a convergência tende a ser menor. 

Katz e Kahn apresentam de Thelen um modelo dos 
tipos de press~o ou forças de controle para reduzir a 
variabilidade e instabilidade das ações humanas, dentre as 
quais as sociais est~o em destaque: pressões do ambiente, 
valores e expectativas compartilhados, e imposiç~o de 
regras. De acordo com esse autores: 

"Em todos os sistemas sociais a variabilidade do 
comportamento social é posta sob controle por um ou mais 
destes dispositivos. Os movimentos comunitários e os 
grupos voluntários baseiam-se muito mais nos dois 
primeiros processos do que no terceiro. As organizações 
de grande escala empregam os três. Com muita raz~o os 
sociólogos têm chamado a atenç~o para o fato de que as 
organizações utilizam a cooperaç~o baseada em valores 
compartilhados, muito mais do que se poderia esperar das 
tabelas formais da organizaç~o do trabalho e das escalas 
de tarefas." <G7> 

Em March e Simon encontramos também referência à 
press~o do social para reduzir a variabilidade humana: 

"Invocamos, por fim, uma proposiç~o relativa ao efeito 
contagiante dentro do próprio grupo de trabalho. Os 
membros do grupo proporcionam estímulos <inclusive 
padrões) uns para os outros. A evocaç~o, porém, 
compreende em parte, também, alternativas de aç~o. As 
diretivas referentes a índices de produç~o. evocadas no 
operário, tendem a refletir o COIIII-'CJrtamento das 
indivfduos ,:ufJ<.~cl?:.·nt!':''!ii ocupados na mesma tarefa." <G8) 

67) f(Ã rz f} a é' f(Af/N li.'. L. e.ffi.i.J::.a.l..a9.i.~. S.aJ::.i..iil. d.i.~.ffi. llt:.SI~f~'-'ii.f;:,ffi I 
p. 5'2. 
65') Hl~RC'H, J. G. é' S.l'HON, H. ~~. I.e.ar:. .. U.. fÚJJi.. Ot::SI.ao..l.;;::.aJi:.~:ii.• R ia 
dt:• Jaru:.'ira, F1.1.nda.;:f.ta &'ê·tdl ir:J Varga.,.','j, i"?'72, pf:•. BB .... Bo;'. 
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Para Marche Simon, quanto maior a idE•rll"U'ic:.r.~.;.-.fi'a 
cam a grupo, maior o vigor das pressões de grupos. 

De outra parte, para esses autores a 
intensidade das pressões de grupos, mesmo quando ausente uma 
identificaç~o positiva, aumenta na medida em que aumenta a 
uni farm idade dt:.• ap in ifla na grupo. Aumentando a uniformidade 
no grupo reduz-se a probabilidade de um indivíduo receber 
dele orientaç~o conflitante. Os aludidos autores abordam a 
relaç~o entre a uniformidade de opini~o no grupo e a 
comunicaç~o: 

"( ... ) No que diz respeito à uniformidade de opini~o no 
grupo, podemos especificar dois principais mecanismos 
que a afetam. A comunicaç~o entre os membros do grupo 
tende a resultar em concordância de opiniões. Quanto 
maior intf~f"aii:!la na grupo, maior a uniformidade de 
opiniões no grupo. Por outro lado, a eficácia da 
comunicaç~o <grifo nosso), qualquer que seja a sua 
quantidade, vai depender do grau em que os membros do 
grupo sintam necessidade de nele permanecer. Daí, pois, 
quanto maior a cat:.•s!lo da grupo, tanto maior a 
uniformidade de opiniões no grupo." (69) 

Uniformidade de Opini~o. Cogniç~o e Comportamento 
Individual - Alguns Exemplos 

Sobre a uniformidade de opini~o - do grupo ou da 
sociedade mais ampla -
adoç~o do comportamento 
interessante. 

e sua press~o no indivíduo para a 
padronizado - temos um exemplo 

Um motorista que à noite trafegue na cidade de 
Nova Iorque com as lanternas de seu veículo acesas, mas n~o 
os faróis <altos ou baixos), estará sujeito a advertências 
de outros motoristas: Light your lights! O padr~o nova
iorquino, mesmo nas ruas mais iluminadas, é que os 
motoristas conduzam seus veículos com os faróis baixos 
ligados; além das sanções negativas eventualmente previstas 
em lei, ocorre press~o verbalizada dos demais condutores. 

Em 
brasileiras, 

Salvador 
acontece 

e 
fato 

em algumas outras 
similar. Nada sabemos 

cidades 
sobre 
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possíveis advertências dos demais motoristas, mas nota-se 
que a maioria trafega com os faróis baixos de seus veículos 
1 igados. 

A lei brasileira é explícita a respeito: 
de todo condutor de veículo( ... ) quando transitar 
providas de iluminaç~o pública, manter acesas 
externas do veículo e utilizar o farol baixo desde 
sol até o amanhecer." <70> 

"É dever 
nas vias 
as luzes 
o pôr-do-

Na cidade de S~o Paulo, no entanto, o motorista 
que à noite mantiver ligados os faróis baixos de seu veículo 
receberá press~o dos demais motoristas para que os desligue. 
Em primeiro lugar, receberá sinais, lampejos intermitentes 
de farol alto dos condutores que lhe venham em sentido 
contrário. Caso n~o assuma a atitude padronizado, ouvirá 
provavelmente frases como "Apaga o farol!", quando n~o 
acompanhadas das mais variadas imprecações. E tudo isso "ao 
arrepio da lei". 

O fato de os nova-iorquinos ou os soteropolitanos 
nesse caso se aterem aos termos da lei mais do que os 
paulistanos n~o é pertinente ao nosso estudo, mas sim o fato 
de que a opini~o social uniforme exerce forte press~o para a 
conformidade do indivíduo a certo comportamento padr~o. E há 
reflexos na cogniç~o individual: raros s~o os paulistanos 
que considerem recomendável ou mesmo aceitável dirigir com 
os faróis baixos ligados. <71> 

As vezes, as pressões sociais se revelam de formas 
mais sutis. Em muitos grupos sociais, as pessoas que 
permanecem noLvas por longo tempo s~o constantemente 
pressionadas por perguntas do tipo "Como é, e os doces, 
quando saem?". Da insistência com que é feita a pergunta 
podem os noivos concluir que n~o é socialmente aceitável 
manter o noivado, por muito tempo, sem definiç~o. Se se 
casarem, logo ser~o alvo de uma nova pergunta, que se 
repetirá: "E o herdeiro, quando vem?" - o que pode ser 
traduzido por "após o casamento, os filhos n~o devem 
demorar". Nascido o primeiro filho, n~o tardará nova 

l"t:,l ,} tl.a.!!JJ. ~"'flit.i..9.JJ. 11.a.J:.i..a.a.a.l. di::. D:..l..o..ii.J.J:..a. R i o, r..:·c:nopr in t· 
Ediouro, Capftulo f/Il. ([)os [)e·ver!.E'l:; e· Proibis;.·ães,}, ~~rt·igo 
.f.-75", Par:J.gra fo ,1(,'("1", f.' f.'· 5"6-·5"&'. 
71. ,} DI.":· mos forma acabada a esse• ege•mp I o em de:.:.:·embro d..:· f. ~;oB6. 
Nos r.• r i nu:· i r os di as d!.E' f. '?'5'7, a Pn:· f' e i t ur a do l'fun i c: f F' i o df:' Sâ'o 
Pa1.J! o ds:.·se·ncadeo'.l campanha v i sando à '.l t i I i :.:.:·as;-ão do~-:; ·f','il.rÔ i s 
ba i Kos por part·e dos motor i st·as. Em breve v..:·re·mos os 
resultados, mas somos c:ét·ico a r!.E'Speito: nao se• alt!.E'r<uu 
f'acilment·!.E' hábitos C:I.Jltw-ais tá~o arraigados. 
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pergunta: "E o segundo, quando vem?", às vezes acompanhada 
de argumentaç~o sobre os problemas da educaç~o de filho 
único e assim por diante. 

Em outros grupos soGiais, a instituiç~o do noivado 
é considerada antiquada. Neles, o casal que formalize seu 
noivado -através de todo um aparato social, no qual se 
destaca a utilizaç~o de aliança de ouro no dedo anelar da 
m~o direita- poderá ver reprimido seu ato, de forma sutil 
ou explícita, pelos demais componentes do grupo. 

Nas empresas, ocorrem fatos semelhantes. Há um 
acordo tácito sobre o que , dentro do padr~o da organizaç~o 
ou do grupo, é considerado correto ou incorreto no 
comportamento do indivíduo. Assim, um funcionário graduado 
de uma multinacional "deve", em certos casos pelo menos, 
trajar-se de paletó e gravata - em alguns casos, ainda que 
nenhuma norma explícita o diga, o simples dobrar as mangas 
da camisa foge ao padr~o estabelecido. Um professor da 
Escola de Administraç~o de Empresas de S~o Paulo, da 
Fundaç~o Getúlio Vargas, "pode" trajar-se de paletó e 
gravata; um professor de curso pré-vestibular "n~o pode". 

De forma similar, observamos que em recente 
campanha política visando à eleiç~o para Governadores de 
Estado, no Brasil, os candidatos, provavelmente pretendente 
.um aspecto pessoal que os identificasse com o povo, com a 
grande massa, e assim obter sua aprovaç~o, aboliram a 
gravata de sua indumentária. Agora eleitos, vemo-los 
retornar com maior freqüência à utilizaç~o da peça, 
socialmente exigida nas cerimônias em palácio. All the 
business are show business! 

O que apontamos no parágrafo anterior remete a um 
aspecto diverso dos tratados anteriormente: a manipulaç~o de 
índices. Admitindo que os citados candidatos tivessem 
consciência de que a utilizaç~o de gravata pudesse de alguma 
forma desidentificá-los dos eleitores a que pretendiam 
convencer, deixar de usá-la correspondeu a manipulaç~o. 

As Organizações como Condicionadoras da Cogniç~o 

Acabamos de ver que a cultura - da sociedade mais 
ampla e dos grupos de que participa o indivíduo - exerce 
press~o para a conformidade do comportamento individual; e 
que o grupo pode, por essa mesma via, influir no próprio 
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processo cognitivo do indivíduo. Podemos também isolar as 
organizações como condicionadoras da cogniç~o individual. 
Eis o que a respeito nos dizem Katz e Kahn: 

"Todos os membros de uma organizaç~o são afetados pelo 
fato de que ocupam um espaço organizacional comum, em 
contraste com os que não são membros. Atravessando a 
fronteira e tornando-se um membro ativo da organizaç~o, 
a pessoa adquire seu sistema de codificaç~o, já que 
aceita algumas de suas normas e valores, absorve algo de 
sua subcultura e cria com outros membros expectativas e 
valores compartilhados. Por isso, a condição de 
fronteira é responsável pelo dilema de que a pessoa 
dentro do sistema não pode perceber as coisas e fazer 
comunicaç~o a seu respeito da mesma maneira por que 
procederia um elemento de fora. Se uma pessoa está 
dentro de um sistema, ela percebe suas operações 
diferentemente do que se estivesse de fora olhando para 
dentro. É extremamente difícil ocupar diferentes 
posições no espaço social sem que, como resultado, haja 
uma percepção diferencial." (72> 

Os autores citam o exemplo de pessoas que são 
enviadas para trabalhar no estrangeiro; se o tempo de 
permanência for longo, haverá no retorno "cuidadosas sessões 
de condicionamento inverso" para haver a garantia de que a 
vida fora das fronteiras físicas do país não absorveu muito 
do ponto de vista estrangeiro. 

É possível examinar também a influência, no 
comportamento do indivíduo, do papel por ele desempenhado. 
Entretanto, esse aspecto apenas de forma tangencial é 
pertinente aos objetivos do trabalho que estamos 
desenvolvendo; por isso, n~o nos aprofundaremos nesse 
caminho. 

Os Grupos nas Organizações e a Cogniç~o Individual 

Na sociedade industrial moderna, fragmentada em 
ramos e atividades especializadas, os grupos de trabalho são 
um dos mais marcantes condicionadores da cogniç~o 
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individual. Blake e Mouton abordam esse tema: 

"Sempre que as pessoas est~o segregadas, por exemplo 
numa organizaç~o fabril, elas se tornam membros daquele 
segmento ou passam a pensar e agir com uma atitude 
'fabril' . O mesmo é verdade para uma unidade de 
'marketing' ou para uma unidade de P&D, assim como para 
um departamento de compras. Quanto maior o moral e o 
esprit de corps dentro daquele segmento, tanto mais seus 
membros se identificam a si mesmos com ele e têm um 
vínculo comum. Os valores, as atitudes e as 
interpretações de problemas que passam a ser comuns 
entre os seus membros servem como um importante fator de 
' background' em contactos com outros em diferentes 
departamentos. Os mesmos fatores ligados ao ser-se 
membro est~o funcionando em outros componentes. Além de 
~partilhar de uma cultura empresarial comum, cada 
~qmento tem sua prQpria subcultura." <74> 

Sobre as interpretações comuns aos 
grupos departamentais nas organizações, 
realizado por Dearborn e Simon com 
industriais deve ser aqui registrado (75). 

componentes de 
um experimento 
administradores 

Os sujeitos do experimento faziam parte de um 
grupo de 23 administradores matriculados num programa de 
treinamento em administraç~o. Filiavam-se aos seguintes 
departamentos: vendas <G>, produç~o (5), contabilidade (4) e 
diversos <8>. 

Os investigadores pediram aos administradores que 
lessem um caso num manual padr~o, o ' Castelengo Steel 
Company' Os sujeitos deveriam apontar, por escrito e 
individualmente, qual, na sua opini~o, era o problema mais 
importante da Castelengo Steel Company, aquele que um novo 
presidente da companhia deveria tratar em primeiro lugar. Na 
tabela seguinte est~o os resultados <7G). 

7·4,1 BLl~kE, Rolu:u-t Ir.'. e l"iOIJtlJN, JaM.:' S. ti f:5il:tt:..rJ.i:.JJ.~!iJJ. ri.JJJ:. 
IJ.fll.ii.. ~e.t::lili.iii.. {].i..a../J.m.i..c:.ii.. ~~~J::.t:.:iJJc.'h á.a f}j~ 'iil~lut.a.~.LQJJ;;:.a.t:..a 
Cl.t.:..fJ..a.a . .L~.f:...i..a.a.u áJ:J. L.i.E..a. fi.t:.i.Ji.. B!lo P -=~'.i I o , Ed g ,:.~r d 8 I1.t c h e r 
.f !';IJ;t .i 1 P a !;s !;1 

n 

75,1 C f. t:.·lr.'E.~:·H, 

Si:J.U~~~ P n .~',7 11 

,76) Como ~:7{::' ob):;{:·rva na n::•ff=•rid,:.~ (.·ab{:i'la, '.LIII dos -;;t.tJ{:i'il.·os de 
t:on t ab i I i dad{:i' {::· '.LIII d{:i' O i v{:i'rsos n!fo n::.•spond{::•ram. 
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I Número que deu 
I como o problema 
I mais importante 

Departamento N 1---------------------------------
1 Vendas I Melhorar I Relações 
I I Organização! Humanas 

Vendas G 5 1 o 

Produção 5 1 4 o 

Contabilidade 4 3 o o 

Diversos 8 1 3 3 

Total 23 10 8 3 

Devemos observar da tabela acima o seguinte: 

5 dos G administradores de venda (83%) mencionaram as 
vendas como o problema mais importante da companhia. 

- apenas 5 dos 17 administradores restantes (29%) 
mencionaram as vendas. 

dos 5 administradores, não vendedores, que mencionaram as 
vendas, três estavam no departamento de contabilidade, em 
posições em que precisavam analisar o lucro do produto. 

- os problemas de organização foram mencionados por 4 dos 5 
administradores de produção (80%), e por apenas 4 dos 18 
restantes <22%). 

apenas 3 administradores mencionaram problemas de relações 
humanas; eram administradores de relações públicas, 
relações industriais e departamentos médicos de suas 
companhias. 

"Os administradores 
informação, selecionam 
problema complexo que se 
de seus departamentos 

industriais, diante da mesma 
e destacam os aspectos de um 
liga às atividades e objetivos 
específicos. A organização 
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seletiva modela o planejamento e as diretrizes da 
organizaç~o." <77> 

7?) OE:ARBDRN, O. C. -!!:' Sl"I'WN, f-1. ~~ •• c:f. KRE:C!-1 ef.· alii, 0. 
l:aii.l.JL.idM.a. l1~. fi.a.c:..J.g.á.,;;.~JiE., f.' .. ::":'7. 





40 

O Processo de Codificaç~o 

Tentemos reunir neste parágrafo alguns dos 
conceitos e experimentos acima mencionados. Vimos, ent~o, 

que os indivíduos abstraem e categorizam: ao se exporem a 
objetos, pessoas ou mensagens, é necessário que desenvolvam 
conceitos a respeito do que os rodeia; é necessário buscar 
nesses objetos, pessoas ou mensagens, os semas que lhes 
permitam reconhecê-los e incluí-los em categorias já 
conhecidas. A abstraç~o e a categorizaç~o dependem, por sua 
vez, da estrutura de percepção e de cogniç~o de cada pessoa, 
vale dizer, depende de seus valores, crenças etc. Ocorre que 
tais valores e crenças est~o na dependência da personalidade 
individual, mas também da cultura dos grupos e da sociedade 
com que a pessoa se identifique ou que nela possam exercer 
influência. 

Podemos aproveitar de Riley & 
esquema para condensar essa dependência 

Ri ley (78) 
do social 
comunicação 

um 
na 
de codificação. Riley & Riley se referem à 

massa, mas seu esquema quadra bem aqui. 

Grupo 1'\ 
!Primário! '\ 
I I '\ 
-------- '\ -----

------------------------ I 
I -------- I I 

I I Grupo I I I 
--------> I IPrimáriol I 
Mensagens I I I I I 

----- I ------- I I 
1 '\I C R 11 I I 
I I I 
I -------- I -----
1 Grupo I I 
I I Pr i má r i o I I 
I I I 
I --------
1 
I 

<-------- I'\ I I 
Mensagens ----- '\ ------- I I 

'\ Grupo I I 
'\ !Primário! I 

--------> '\I I I 
Mensagens ------- I I 

I I 
I I 

I I Estrutura <-------- Estrutura I I 
I I 
I I 

social mais 
ampla 

Mensagens social maisll 
ampla I I 

I --------------~-------- ------------------------ I 
1 
I 

I 
Sistema social abrangente I 

78) li1 l'L E.')'' 1 J D (J D €' li' l'L E.')'' 1 11 D (./ D e. (;'.a.llJ.!JJJ..i.J:Ji.i.Ji.'li.a. ~. tft:l.ifi.ifidJ. iii:. Q. 

fi.i..S..i:.Jii.'.llJ~. fi.a.c..i.~J.., ~=·m CDI-IN, t!hi!bri~:·I. t:;'.a.o.I.!J.CJ..i..~.,;u;;fia ~ l:O.•i'l'fi.l.~t::..J.~. 
C.uJ..~:.u.t.:.;J.J... F' D .f 5'4 D 



41 

Nesse esquema, C indica o comunicador ou emissor e 
R represen~a o receptor. 

Ent~o, para Riley e Riley, na comunicaç~o de 
massa a codificaç~o e a descodificaç~o das mensagens s~o 
condicionadas pelo grupo social primário, pela estru~ura 
social mais ampla e pelo sis~ema social abrangen~e, ~anto no 
caso do emissor como no caso do receptor. Como vimos vendo, 
quando se tra~a de comunicaç~o pessoa-pessoa, pessoa-grupo 
ou grupo-pessoa, o mesmo tipo de condicionamento ocorre. 

Neste pon~o cabem algumas observações. Será 
difícil determinar qual dos fatores acima prevalece sobre os 
outros, se é que há alguma prevalência. Será difícil 
verificar se, numa dada situaç~o, a personalidade prevalece 
sobre a influência que as normas da sociedade ou do grupo 
possam ter no processo percep~ivo e cognitivo do indivíduo. 
Da mesma forma, será difícil de~erminar se o indivíduo busca 
associar-se aos grupos que ~enham valores e crenças 
semelhan~es aos seus ou se, ao con~rário, o grupo, ao 
acolher o indivíduo, opera, a~ravés das normas , valores e 
crenças do !]f"'l.lf.'O, radica i s a 1 ter ações em seu processo de 
cogniç~o e, por~anto, de percepç~o. 

Seja como for, é suficiente por enquanto sabermos 
que há uma relaç~o en~re as normas, valores e crenças do 
indivíduo, de um lado, e as normas, valores e crenças de seu 
grupo (79), de ou~ro; e que, a menos que haja coincidência 
en~re os dois lados, o grupo poderá exercerá press~o no 
sentido da uniformidade - culminando com a exclus~o do 
indivíduo. 

Na comunicaç~o, esses aspec~os sociais têm 
implicações de al~a relevância, pois se refle~em no processo 
de codificaç~o das mensagens - e já vimos que a comunicaç~o 

apenas se efe~iva quando o código seja comum ao emissor e ao 
receptor. Examinemos o que dizem Katz e Kahn a respei~o: 

"Os indivíduos, grupos e organizações par~icipam de uma 
característica geral que precisa ser reconhecida como 
uma das principais determinantes da comunicaç~o: o 
processo de codificaç~o. Qualquer sis~ema recipiente de 
informaç~o, seja indivíduo ou organizaç~o, tem um 
processo característico de codificaç~o, um conjunto 
limitado de ca~egorias de codificaç~o para as quais 

7~;•,1 f'od!=:.•rfa.mos !E's·tab~::·l!E'Ct:·r <.~ di):;t in.;:l-ltJ ~=·nl-n:• o !U.!.li-::.JJ. d..~ 
t.:):•t'c·t~ll.f:. .. ÚJ. !E' o grt.tpo 1::•m •=Z'.LIE' 1::·st.:i ins~:·rido o indivfdi.LO. Es)'!i!E' 
é um cam~'lic.:~dor adicicmal Ct.JJ<.~s im~o•Iica.;:li1E's n.~·o nos 
proport:'tllos· 1::·xaminar na ,,~mbito d1::·ste tr~'l.balha. 
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assimila a informaç~o recebida. A natureza do sistema 
impõe omiss~o, seleç~o, refinamento, elaboraç~o, 
distorç~o e transformaç~o das comunicações que chegam. 
Assim como o olho humano seleciona e transforma as ondas 
de luz para as quais está regulado a fim de dar 
percepções de cor e objetos, também qualquer sistema 
converte a estimulaç~o de acordo com suas--propriedades. 
Tem sido demonstrado que os seres humanos trazem 
consigo, na maioria das situações, conjuntos de 
categorias para julgar os fatos com que se 
defrontam."(80) 

Fizemos já referência aos aspectos positivos e 
negativos dos estereótipos. Pois nesse caso, para Katz e 
Kahn o mais importante é exatamente o caráter dos 
estereótipos e a credulidade com que os empregamos. Os 
estereótipos, por sua vez, dependerão dos padrões que 
constituem nossa filosofia de vida: "se nessa filosofia 
fizermos a suposiç~o de que o mundo está codificado de 
acordo com um código que possuímos, temos a probabilidade de 
fazer nossos relatórios sobre o que se está passando 
descreverem um mundo orientado por nosso código" <81>. 

Lucien Goldmann, 
informaç~o, acrescenta: 

referindo-se à transmiss~o de 

"Com efeito, é importante para quem quer interferir na 
vida social, saber quais s~o, num determinado estado, 
numa situaç~o dada, as informações que podem se 
transmitir, as que passam sofrendo deformações mais ou 
menos importantes, e as que n~o podem passar." (82> 

Para estudar o problema da passagem de 
informações, Goldmann (83) propõe quatro planos de análise: 

1> Falta de informaç~o anterior: muitas vezes uma 
informaç~o n~o passa por falta de informaç~o anterior. Numa 
fórmula matemática particularmente complicada, o receptor 
que não esteja familiarizado com o assunto deixará de captar 
toda uma série de informações complementares para que possa 
compreender o todo da mensagem. 

26€J-·26i h 

E>' i,} .td€'nl. 

pp. 

6';,,:;',} fJOL.DffANN, L.. , t....J::i.a:;;;..ç,:J.A..a..~,.;.J._g,. e.fliii:fii.b:Jcl. !.li.'. C.".a.o.l.u.a~ii.a., €'m 
C'OHN, G. (comp. L C:.a.IJ.l.UJJ...i.J=p,.Ji:.i.frJ. ~- l:Cut~i:.l..::i..íJA. t.!.JJ.l:.M.t::.i.U.., F'. 3~;'3. 
t:J::n 1·d€·m, PP. 3'?'3-·3'?'5". 
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2) Estrutura psíquica do indivíduo: segundo Goldmann, 
"Freud trouxe ~ luz a existência, na psicologia de cada 
homem~ de toda uma sérle de elementos estruturais, de 
desejos e de repugnâncias resultantes de sua biografia, que 
fazem com que seu eu consciente se torne impermeável a 
certas informações e atribua um sentido deformado a outras" 
<84). 

3) Grupo social: o terceiro plano corresponde ~quele em 
que um grupo social -por sua consciência real, como diz o 
autor - oferece resistência ~ passagem de certas 
informações. O autor cita como exemplo os pesquisadores 
pertencentes a uma escola científica, que ofereceriam 
resistência a uma teoria nova contrária ~ sua própria. 

4) Limites da consciência: neste plano, Goldmann coloca 
"o problema do que Marx chamava os limites da consciência 
possível; é o caso em que, para conseguir a transmiss~o, o 
grupo, enquanto grupo, deve desaparecer ou se transformar, 
até o ponto de perder suas características sociais 
essenciais. { ... ) Existem, efetivamente, informações cuja 
transmiss~o é incompatível com as características de tal ou 
qual grupo. É o caso em que as informações ultrapassam o 
máximo de consciência possível do grupo." (85) 

É verdade que nas organizações <uma empresa, uma 
escola, um hospital) há um conjunto de fatores que podem 
influir na transmiss~o de informações e que n~o estamos 
levando em conta nesta monografia: os conflitos, as relações 
de poder, as aspirações individuais em termos de carreira 
etc . Com isso, queremos dizer que n~o almejamos transformar 
as orqanizações em paraísos do consenso. Todavia, 
desconsiderar o que aqui se coloca pode levar a grandes 
confusões sem que o percebamos - inclusive no jogo do poder 
e no modo de buscar a concretizaç~o das aspirações pessoais. 

B4 ,I tJOLfJI'MNN, L n , iô'lll C{JHN, 
IJld.Ú.1i..f': .. c:i..~ C.ul.l: .. u.c::JJ.L , f-' n 3 ~;•4 a 

l:J,'J,I .T.dt'.:"fl/ > p a :?l~;t,')a 

,... 
<:J a (c:omp n ) a 
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O Processo de Codificaç~o nas Organizações 

Par~icularmente sobre o processo de codificaç~o 

nas organizações, Ka~z e Kahn acrescentam: 

"As organizações, ~ambém, têm seus próprios sis~emas de 
codificaç~o, os quais determinam a quantidade e tipo de 
informação que recebem do mundo externo e sua 
transformação de conformidade com suas propriedades 
decorrentes de (sic) sistema. A limi~ação mais geral é 
que a posiç~o que as pessoas ocupam no espaço 
organizacional determinará sua percepção e interpretação 
da informação que chega e sua procura de informação 
adicional. Em ou~ras palavras, a es~rutura e funções de 
um dado subsistema se refle~irão no quadro de referência 
e no modo de pensar dos incumbidos de papel daquele 
setor do espaço organizacional. As diferen~es funçoes e 
dinâmicas da estru~ura de produç~o, o sis~ema de 
manu~enção e o sis~ema de adap~ação ( ... ) implicam que 
cada um destes subsistemas reagirá ao mesmo input de 
in~eligência de maneiras diferentes e que cada qual 
buscará a informação par~icular que sa~isfaça suas 
necessidades." <86) 

Mencionamos já que, de acordo com esse au~ores, 
quando um indivíduo se torna membro de uma organizaç~o, 

passa a assumir seu sistema de codificação. Da mesma 
maneira, quando um indivíduo se torna membro de um grupo 
profissional específico da organização, assume dele o 
sis~ema de codificação. Grupos sociais diferentes ~êm, como 
veremos, códigos distintos. 

Ainda com base em Katz e Kahn <87>, podemos dizer 
que o comportamento e os in~eresses comuns de grupos 
funcionais produzem uma linq~qem comum, um sis~ema comum de 
crença, uma maneira comum de pensar. A linguagem comum aos 
elementos de um grupo tende a ser, sob mui~os aspectos, 
diferenciada em relaç~o a outros grupos. e muitas vezes é 
para estes inin~eligível. 

As subestruturas adminis~ra~ivas, por força mesmo 
de suas atividades, estão con~inuamente expostas à 
possibilidade de conflitos: é clássica, por exemplo, a 

(6'6,} k'ATZ é' k'l4HNo e.:fi.k.aJ..aJ.:z.i.a. SJ:J.s;:.lii..J. á.a.s.. O.t::.B..a.a...i~~{;·ãe:s, Pu 
261. o 

&'7 ,} t.'.s..i..c:..a.l.i:Jfil...i..a. fl'.a.c...i..a.J.. d..iiiii.. 01-:..B..a.a..i..ii.:~J.Ji:.&.:.i' p o 7 4 o 
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oposiç~o entre os departamentos de vendas e de produç~o. 
Tensões e conflitos podem até ser saudáveis. Mas podem, 
também, propiciar sérias barreiras à comunicaç~o. 

A express~o autismo administrativo contida no 
título deste trabalho refere-se à tendªncia de enrijecimento 
das normas e valores dos grupos sociais, à tendªncia de 
identificaç~o intragrupos e desidentificaç~o intergrupos, à 
tendªncia à impermeabilizaç~o entre subsistemas das 
organizações sociais, à utilizaç~o de linguagens especiais 
por grupos sociais e por subsistemas das organizações e, 
conseqüentemente, às implicações no processo de codificaç~o 
e descodificaç~o específico desses grupos e subsistemas. 

Já nos referimos ao fato de que o termo autismo é 
tomado de empréstimo à psicologia. Por seu significado nesse 
campo de estudo, algumas pessoas, n~o sem raz~o, sentem o 
termo como algo exageradamente forte para caracterizar o que 
aqui vai comentado; o exagero, porém, é propositado: visa a 
chamar a atenç~o para fatos que, n~o obstante sua 
relevância, tªm sido pouco explorados, em especial de forma 
interdisciplinar. 
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Semas e índices 

Examinamos anteriormente que alguns lingüistas, 
entre os quais Buyssens, estabelecem distinç~o entre sema e 
fndice - o primeiro, associado à "verdadeira comunicação", 
código baseado na intenç~o do emissor e como tal reconhecido 
pelo receptor; o segundo, associado às manifestações que 
escapam a essa classificaç~o. 

Buyssens propõe também que a lingüística se 
dedique exclusivamente ao estudo dos semas, da comunicaç~o 
intencional. Mas para o vendedor, o administrador, o homem 
de empresa, os índices podem ser t~o importantes quanto os 
semas. Por esse motivo, manteremos aqui os dois planos de 
análise: além do nível lingüístico dos semas, o nível dos 
índices. De início nos concentraremos no último. (88). 

Devemos reconhecer que, como na comunicaç~o por 
semas, as ações n~o-lingüistas assumem significados que 
precisam ser - e s~o - reconhecidas pelos participantes de 
um ato lingüístico. O princípio do índice é importante; o 
índice está presente em toda a vida social. 

Nas organizações, encontramos infindáveis exemplos 
desse fato- além dos já citados a respeito da indumentária. 

Em determinadas situações, é o subordinado que 
deve dirigir-se à sala do supervisor, e n~o vice-versa. O 
tempo de espera para ser recebido por um superior 
hierárquico, por um par, por um cliente, pode assumir 
significado claro para os envolvidos. 

Um exemplo curioso é encontrado entre as 
secretárias. Imaginemos um gerente A e sua secretária A', de 
um lado, e um gerente B e sua secretária~ de outro. Se A é 
hierarquicamente superior a B, e precisa com ele falar ao 
telefone, o procedimento "correto" é o seguinte: 

! pede a sua secretária !: que estabeleça a 
ligaç~o. !: obedece e é atendida por~· Pede que ª seja 
colocado na linha para falar com!· B entra na linha. Ent~o, 
!: pede que B aguarde um pouco e avisa ! de que B o aguarda 
ao telefone. ! entra na linha. 

Alterar em qualquer ponto essa seqüªncia de passos 

f>'BJ Embor,7. ru~~o ~·st~·J<~mas d~· acorda com ,7-sp~·ct-os import·ant"t=·~:; 
da abordag~·m d~· B'.t!:lss~·n~:;, os C1:mce i tos de 'i!iema ~· fnd ice 
Pf:Jd~·m s~·r-nas /ít-eis. 
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corresponde a emitir sinais, 
razoavelmente codificadas e, 
participantes. 

mensagens n~o-verbais que s~o 
portanto, entendidas pelos 

No exemplo em pauta, supusemos que ! fosse 
hierarquicamente superior a B. Mas se supusermos, 
diferentemente, que ambos sejam de mesmo nível hierárquico, 
ent~o poderá restar às secretárias uma luta, temperada de 
semas e índices, para atingir um mesmo objetivo: que seu 
respectivo chefe seja o ~ltimo a entrar na linha telefônica. 

O Nível Lingüístico 

Vimos que um dos fatores vitais no processo de 
comunicaç~o está em que o código seja comum ao emissor e ao 
receptor. Vimos também que existe forte press~o - do grupo 
social, da comunidade, da sociedade- no sentido de que o 
indivíduo assuma cogniç~o, percepç~o e comportamento 
padronizado. 

Um dos pontos de padronizaç~o mais marcante está 
no código lingüístico, nos semas. Grupos distintos utilizam 
códigos diferentes. Vem daí que, quando o interlocutores s~o 
de grupos sociais distintos, dificilmente o código lhes será 
comum. Os manuais que estudam esse tema quase sempre fazem 
referência a códigos das minorias de alguma forma 
segregadas: os ladr~es, os prisioneiros, os negros do 
Harlem. Mas· raramente há referência a códigos 
característicos de outros grupos sociais. No entanto, eles 
existem e têm funç~o importante. 

Por exemplo, as crianças elaboram seu código 
especial. Sua peculiar "língua do pê", que consiste 
simplesmente em introduzir o fonema _p_ no início de cada 
sílaba, serve como ·instrumento de comunicaç~o <e 
identificaç~o) intragrupo e, portanto, de isolamento 
comunicativo <e desidentificaç~o) intergupos. 

Examinemos mais detidamente tais códigos 
lingüísticos específicos, à luz de subníveis. 
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Nível Lingüístico-Semãntico 

Para aclarar este ponto, imaginemos um paulistano 
na Espanha. Ao ouvir pela primeira vez a palavra espanhola 
tu, saberá que, embora em S~o Paulo o termo tu n~o seja 
muito utilizado, é previsto no seu próprio idoma e, 
portanto, n~o lhe será difícil encontrar seu significado. 

Suponhamos, no entanto, que a palavra espanhola 
ouvida seja sótano. Provavelmente o paulistano de nosso 
exemplo irá desenvolver processo semelhante na busca do 
significado desse termo, e possivelmente irá traduzi-lo por 
sótflo, um comparti manto superior das casas <89>. Ocorre que 
o termo espanhol sótano significa compartimento subterr~neo 
(a a a ,• entre tJS ai icerct~S de um t:?diffcitJ (90). Portanto, n~o 
só tem significado diferente, mas até oposto, nos dois 
idiomas. 

Pode-se argumentar que a captaç~o do sentido 
geralmente n~o se faz termo a termo, mas pelo conjunto; o 
sentido de um termo isolado é quase sempre multifacetado; os 
semas que dele ser~o selecionados em determinada situaç~o 
depender~o do contexto (91>. Isso, no entanto, n~o invalida 
o exemplo, pois cada termo constitui, no mínimo, um elemento 
formador do contexto. 

Outro exemplo pode tornar mais clara essa noç~o. A 
palavra bilh~o -e seus correspondentes etimológicos 
significa no Brasil, na França e nos E. U. A., mil milhões. 
Já em Portugal, Gr~-Bretanha e Alemanha significa um milh~o 
de milhões <92). N~o é difícil imaginar os problemas de 
comunicaç~o que essa diferença de sentido pode provocar. 

Um dos principais problemas no aprendizado de uma 
semia está justamente no ponto ilustrado acima: um mesmo 
signo <ou signo diferente, mas de mesma raiz etimológica) 
inserir-se em código distinto e, por essa via, assumir 
significado diferente. 

8'7') Ã etimologia não Justifica esse sentido. (ler CUNHA, 
Ant~nio G. Q~1D~Q ~alâqica da Llaqua Eactuquesa. Ria 
de .Janeiro, Nova Fronteira, !982. 
9t'+) Cf. ALI'fO)'"NÃ, Jul ia H. /}.i..í:. ..... ú ~seaaáai-eat.-tuqul-;; .. Porta, 
Parta Ed •• !977. 
~,i) Essa é uma das dificuldades para ut i I izar a campl.lta~llo 
na trata da I ingt.Jagem humana, por exemplo nas tradu~bes .. 
92) Cf. FERREIRA, Aurélia 8. de H. 1:iJ::vLa Qit;i.aaária á Llaqua 
E.a.c.t.!.lil.UJÃ.S.a.. 

', ',. 
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Em inglês, por exemplo, há um conjunto de 
palavras, na maioria de origem latina, que oferecem aos 
brasileiros dificuldades semelhantes. O mesmo acontece em 
relaç~o a outros idiomas. A propósito, arrolamos abaixo o 
significado mais freqüente de algumas palavras (93). 

- Iibrary <inglês>: em português, biblioteca 

- actua 11 y <i ng 1 ªs > : verd,~d~~ iramente < 94 >; 

- prejudice <inglês): inJlíria, ofensa, js.llgamsntt:J ou op in i á·~, 
preconceb i da < 95 > ; 

- prejuicio ou preJudicio <espanhol>: preju/g,~m~~nto, a~á·a ou 
efeito de pr~~Jul gar; preconceito; 

- 1 igero <espanhol>: leve, qu~· pesa pos.Jco <9G>; 

- pourtant <francês>: c~'ntudo, t~'davia <97>. 

Pode ocorrer de o idioma ser o mesmo, mas'o código 
n~o ser exatamente coincidente. Para exemplificar, 
apresentamos abaixo o significado que assumem certos termos 
correntes em Portugal: 

- Camisola: o mesmo que no Bras i 1 camis~~ta, por exemplo de 
um futebolista; 

- fato: roupa ou vestuário; 

- bicha: f i I a < 98 > • > 

'?'3,1 Em Janeiro de i987, na prova de ingl~s do Concurso 
Vestibular par,~ o Curso de firadua~á·a da F'unda~á·o G~·tlíJ ia 
Vargas de sá·o Paulo, encontramos a seguinte frase: "Hy dad 
is a periscope-maker, a rugby-trainer, a driver, a friend, a 
companion and he is terrific!" Para sua trads.J~ão ofereciam
se, entre outras, as seguintes op~Ões: "Heu pai ~~ um 
fabricante de periscõpio, s.Jm treinador de rugby, um chofer, 
um amigo, um companheiro, e ele ti !J.t...Lm.a. • e "Heu p,~i é um 
observador de periscõpio, um tr~·inador de Jogos de baralho, 
um guia, um amigo, um companhs i r o, e e I e é t.et·t·l v.~;:."'J.. ·.. Essa 
questito trabalha eNatamsnte os aspectos que vimos 
comentando. 
'?'4) C:·l'. ti!J.i1.a. ti.i..t:.b.iJ.Ji.l..i..s.. Hslhoramentos, São Paulo, i97'?'. 
95') C:f. IJ.eb:iit.et:"' ;i tliUJ. I.n.J:.et·oatiaoal {i.ictiQJliJ.t:!/..n s~·cond 
Edition. 
'?'6,1 C:f. ALHO'OIA, Js.Jl ia H. {i.iciaoària de. E:.iii..I:!iJ.JJ..b.al-Par.t!.I.!~JJtfs .. 
97,1 Cf. fli.J:..i..ani..t::.i..a. dii. E.t:..a.Oc,s. e. f.a.t:tuqu'fi· Porto, Porto 
E.'d i t a e Ha r t in s Fontes I i e;'83. 
98) C: f. F'ERRE l'RA, As.Jré 1 i o B. de f!. t/.Q.l!.Q. {li,; i ao á r i a d.a. L..i..o..9..u.a. 
e.a.c:~.fi.a.. 
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Para os administradores, em particular para quem 
se dedica à mercadologia, é importante estar atento às 
possíveis diferenças de significado: pode-se atribuir a um 
produto um nome ou marca de grande aceitaç~o em certa 
comunidade, mas que, se vendido em outro lugar, 
eventualmente assumirá conotaç~o das·mais indesejáveis. A 
palavra cica, por exemplo, provavelmente será associada por 
um paulista aos produtos enlatados da Companhia Industrial 
de Conservas Alimentícias- CICA: pêssego em calda, massa de 
tomate, ervilha, milho etc. Entretanto, no Rio de Janeiro é 
muito freqüente a utilizaç~o do substantivo comum cica 
praticamente desconhecido em S~o Paulo- com o sentido de 
gosto adstringente, travar (99). Dessa forma, as frutas 
verdes, em especial o caju e a carambola, têm cica. N~o é 
impossível, assim, que no Rio de Janeiro a denotaç~o do 
substantivo comum contagie negativamente a imagem dos 
produtos CICA. 

Essas diferenças de significado 
mesmo em dist~ncias geográficas reduzidas. 
pequeno exemplário: 

podem ocorrer 
Abaixo temos um 

Hédia, em Santos, significa entre outras coisas o p~ozinho 
tipo franc:~s de 50 g.; em Saes Paulo, significa certa 
quantidade de café com leite <100> servida geralmente em 
xícara; 

- Bid~. em algumas regiões do país, significa "armário de 
cabeceira", enquanto em outras se refere a um aparelho 
sanitário. Imaginemos um recepcionista de hotel explicando 
a um cliente forasteiro que seu apartamento dispõe de dois 
bidês e perceberemos a confus~o que da! poderá advir. 

- Aipim, termo corrente no Rio de Janeiro, corresponde em 
S~o Paulo a mandioca e no nordeste a macaxeira. 

- A express~o de ponta-cabé·~a é muito çomum na cidade de S~o 
Paulo; signifiça de cabe~a para baixa. No Rio de Janeiro, 
é praticamente desconhecida, inintelig!vel. 

-Perua significa, em algumas regiões do Brasil, meretriz, o 
que, por exemplo, pode ter tido reflexos negativos quando 
do lançamento nacional da "perua" Kombi da Volkswagen. 

- O que em S~o Paulo se chama funileiro, em algumas regi8es 
do país se chama lanterneiro, em outras lataeiro <101>. 

99 ,l C f. F'ERRE IRA, Auré 1 i o: /:l.aJL.a. {}. j c i arJár.M i a d.a. f....lJ:J..g_u.a. 
e.a.t::J:..!.J~~.a. .• 
i~l~l) Curiosamente, talve;.;o.· par uma. questJta de ritmo nãa se 
diz ·leite com café·, mas, sempre, ·café com leite". 
i ~li ) C f. FER li' E l"R A , Au r é I i a : tl.aJLJJ. fli.i:..... á.a.. /....._ e.a.d:... 
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Nível Lingüístico-Fonético 

No nível fonético há também diferenças regionais 
proeminentes. Na cidade de S~o Paulo, as vogais átonas ~ e ~ 
s~o respectivamente pronunciadas 1 e~- Assim, a frase "Hoje 
é dia do bolo" é pronunciada por um paulistano como algo 
semelhante ao seguinte: "Hôji é dia dubôlu". Já em 
praticamente todo o Rio Grande do Sul observamos outra 
prondncia: na frase "Leite quente n~o é bom para dor de 
dente", o o átono nasalizado de n~o <que os paulistanos 
dizem ~) e o~ átono de 'leit~~. 'quent~' e' dent~~ 
s~o muito claros. 

O acento ou sotaque n~o agride o código - para 
qualquer gadcho é possível comunicar-se facilmente com um 
paulistano, pois se falará o mesmo idioma. Mas funciona como 
índice social - pelo sotaque o gadcho reconhecerá o 
paulistano, e vice-versa, e por aí poderá vir à tona todo um 
conjunto de imagens, estereótipos e preconceitos a respeito 
de um e de outro. 

Outros exemplos poderiam 
Entretanto, supomos que a variedade 
seja suficientemente conhecida para 
estendamos. 

ser apontados. 
lingüístico-fonética 
dispensar que nos 
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Variedade Lingüística e ldentiricaç~o Social 

De acordo com Bernstein, "cada vez que a criança 
fala ou escuta, a estrutura social da qual ela faz parte é 
reforçada nela, e sua identidade social lhe é inculcada. A 
estrutura social se torna a realidade psicológica da 
criança em desenvolvimento ao moldar seus atos 
lingüísticos" <102). 

De forma semelhante, quando um paulistano utiliza 
a metáfora ben~ala para referir-se a um tipo de pão, 
reforça, mesmo inconscientemente, sua identidade individual, 
grupal, social -o carioca diria bisna~~· O fato de um 
catarinense ou paranaense utilizar o termo p~ e o gaúcho o 
termo ~uri para referir-se ao que um paulista chamaria de 
menino ou ~aroto nio constitui apenas uma escolha entre 
várias opções; significa, além disso, eleger a alternativa 
que o identifique respectivamente aos demais catarinenses, 
paranaenses , gaúchos e paulistas. 

As interjeições uai dos mineiros, chê e bá dos 
gaúchos sio outros exemplos: além de se referirem a certas 
emoções específicas, constituem elementos de identificaçio 
com essas comunidades, e, ao mesmo tempo, de 
desidentificação com outras. 

De forma semelhante, os discursos informais de 
certos chilenos são entremeados de huevón (forma aumentativa 
de huevo, ovo>, mas apenas na linha da linguagem fática, de 
contato; os dos barceloneses , em certas camadas, sio 
entremeados de coffo (literalmente, ~~ina>. No Chile, 
ademais, à guisa de forma intensiva certas expressões que 
consideramos chulas são muitas vezes utilizadas sem a menor 
cerimônia, mesmo quando senhoras e senhoritas participam da 
conversa: Estoy ca~ado de hambre corresponde, assim, a algo 
como nossa hipérbole Estou morto de fome. 

No Brasil temos assistido nas últimas décadas a 
uma verdadeira revolução no discurso feminino - que parece 
acompanhar um movimento mais amplo de liberaçio da mulher. 
Palavras "de baixo calão" até recentemente inaceitáveis são 
hoje praticamente obrigatórias nas mulheres de certos 
grupos. 

Consideramos difícil sustentar, embora lingüistas 

i. tl2) BERNS TE IN, 8. CJ:'JRJIJO i C a.; fla ~.a.L... Cá.d i. 'ili:J. e 
S.a.J::.i..ii..l..i. ... i.i.l.l4.ii.a, em C'OHN, G. {,'i:JJJJ.'JO i c a r: fla e In dií st..c.i..a. C l.i 1 t l.ir aJ", 
P n ~'f. • 
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de linha humboldtiana o tenham feito (103~, que a língua <ou 
código> irá determinar a cognição das pessoas de certa 
comunidade. Mas não devemos desprezar a estreita relação 
entre o dialeto social {ou o registro ou o idioleto, não 
importa como o chamemos> e os demais elementos culturais. 

Norma Culta, Norma Social e Identificação Social 

"Ande sempre na caça e montaria: 
Dê nova locução, novo epíteto, 
E diga-o sem propósito à porfia: 
Que, em dizendo fac~;á~o, perte:do, a fecto 
será, no entendimento da Bahia, 
mui Fidalgo, mui Rico, e mui Discreto." 

Gregório de Matos <colhido em Preti, 
Dino, SociolingUística, p. 42> 

A norma culta, superior <o padrão lingüístico 
ideal> é "aquela que é realizada, com relativa fidelidade e 
uniformidade, pelos membros do grupo social de maior 
prestígio, que é ao mesmo tempo o detentor do padr~o 
cultural mais elevado" {104>. 

Do ponto de vista científico, essa definição é 
vaga e, portanto, precária. Em que sentido se aplica a 
palavra prestí~io ? No respectivo verbete de um dicionário 
do mestre Aurélio encontramos um exemlo para concretizá-lo: 
Q_prestí~io de Pelé <105>. Não é essa, supomos, a acepção. 

Se, no entanto, entendermos o grupo social de 
maior prestfgio como o da classe social dominante, teremos 
um amplo campo de argumentação, por exemplo na perspectiva 
marxista, a respeito da validade da imposição dessa norma-

H.l3) (ler WHORF, Benjamin L. l..anguaqe. fhauqbJ:.. an.d. Realit!:!. 
Cambridge, fhe Hassachussetts Inst. of [echnology, f95'6. 
f~4) Cl'. CARVALHO, J. G. Herculano. E:.:studQs 1.. jnq,J[s.J:.Js:.i:J.s.. 
Coimbra, Atltlntida Editora, 1969, v. 1·1, p. 2ftl; em PREfl", 
{)i no. fi.&J.&:..i.~.i..J:.a. =:. Cl.s. tl.hLe i s.. á.e. E.a.J..a.. Silo Pau I o, 
Nacional. 1'?'77, p. 33, nota 67. 
t ~s-; rt:RRE IRA. ,.:,,.~ré 1 i o. 1:/.f:JJt.Q. lli..c...a.. da. t....... e.a.ct... 
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em última análise instrumento de dominaç~o. Mas deixemos por 
ora esse caminho, pois nos interessa outra quest~o. 

Assim definida, a norma culta obriga aos 
utilizadores da língua a obediência a um conjunto de regras 
normalmente compiladas nas gramáticas normativas. 

Constitui um truísmo que a linguagem escrita 
esteja mais sujeita à norma culta; a linguagem oral é mais 
"frouxa", está algo distanciada das regr•s gramaticais. 

Dissemos que na linguagem oral há certa distância 
da norma culta. Podemos aventar algumas causas para esse 
fato. Sabemos que o diálogo normalmente n~o é fluido, é 
entrecortado pelos interlocutores; isso, por si só, torna 
aceitáveis certas transgressões - por exemplo no que se 
refere à concordância. Temos aí uma justificativa de 
conteúdo lógico. Mas o prisma que nos interessa é o 
seguinte: o fato de que é socialmente aceitável esse tipo de 
transgress~o . .e poderia n~o o ser. Ocorre que, como já 
vimos, há outro conjunto de normas que interferem no 
comportamento lingüístico <e nos processos de percepç~o, 
cogniç~o, abstraç~o e categorizaç~o) das pessoas: as normas 
sociais, incluídas aí as normas de grupo. 

Em outras palavras: ocorrerá, ou n~o. 
entre a norma culta e a norma social; e, 
dissidência, poderá, como no caso dos 
paulistanos, prevalecer a norma social. 

convergência 
em caso de 

motoristas 

É interessante notar, ademais, que a distância da 
norma culta n~o implica ausência de regra. Podemos mesmo, in 
e~~remis, pensar em uma irônica "norma incult~" -social, 
grupal. 

Exemplos da Relaç~o entre Norma Culta, Norma Social e 
ldentificaç~o Social 

Se tomarmos a sociedade como um todo, podemos 
captar, principalmente nas situações informais da 
conversaç~o, certos desvios gramaticais que s~o comuns a 
algumas comunidades, mas não a outras. Abaixo seguem alguns 
exemplos. 

U O pronome voct:.' obriga à concordância gramatical na 
terceira pessoa e, na mesma elocuç~o. n~o deve mesclar-se 
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com formas pronominais de outras pessoas gramaticais para o 
emissor dirigir-se ao receptor. Assim, por exemplo, na frase 
"Voe~ sabe que eu já t~~ entregue i o dinheiro que te devi a", 
observamos que as formas pronominais voe~ e te n'ão est'ão 
conformes. Mas esse tipo de erro gramatical é muito comum em 
S~o Paulo, mesmo entre pessoas letradas. Mais ainda: caso 
algum indivíduo n~o cometa tal tipo de erro, poderá ser 
imediatamente reconhecido como pessoa "de outro grupo" ou de 
"outra comunidade". O professor que se dirija aos alunos 
mantendo uniformidade de tratamento poderá estabelecer - ou 
n~o - um ruído na comunicaç~o com o grupo, dependendo ainda 
de outros fatores que interferem nessa interaç~o. E o mesmo 
ocorrerá na veiculaç~o de um anúncio, no diálogo entre um 
supervisor e um subordinado ou entre um representante de uma 
empresa e seu cliente. 

O exemplo lapidar desse tipo de afastamento 
da norma culta está em "Eu já te disse muitas vezes pra voe~ 
n~o fazer isso". E é t~o arraigada nos paulistanos <e em 
muitos outros brasileiros) essa superposiç~o de formas de 
tratamento que muitos n~o perceber~o haver aí qualquer 
irregularidade <lOG). 

A conclus~o a que podemos chegar é que, n~o 

obstante a norma culta, a norma social "obriga" à 
conformaç~o aos padrões da comunidade - e do grupo social 
específico, como veremos - ainda que desses padrões façam 
parte transgressões à norma culta. 

ifJ6) Ess~· fato trans-forma-se em inst·rum~~nto concreto de 
segrega.;:llo social. Os eN:ames de sele.;:llo para ingr~·sso às 
faculdades aval iam nos candidatos o reconhecimento de tais 
erros gramaticais. Por egemplo, a qs.Je':'iitito tl6, ts.Jrma par, da 
prova de Comun ica.;:ão ~· Egpre':'iisá~o, do Concur':'iio (lest ibu lar, 
Curso de Gradua.;:á"o, primeiro semestre de if-'87, da Funda.;:llo 
Getiil io Vargas, Sâ'o Paulo, apre':'iienta a seguint~· frase 
incompleta: • superados teu':'ii problemas, ... tua 
si tua.;:á"o e • • para outr."::fS ••••••• • f',·:u·a pr~'ii!'ncher os 
~·spa.;:os vaz:ios, o candidato dev~·ria s~·Iecionar uma das 
seguintes slries: 
i) Considere/de i N:es/parta/p Zagas 
2) Cem si deram/de i x~·s/par t ~·/p I aga s 
.5' ,} Con si dere-·s~·/de i /<'a/parte/pragas 
4,l Con':'ii idere/de i :<·a/part~·/p I àgas 
5') Cons idera/d~· i xa/parte/p lagas. 
Os representantes das classes sociais mais baix,:;~,s ter,io m,:;~,is 
dific:s.tldadt:• ~·m reconhecer os erro':'ii por se tratar de clJdigo 
div~·rso daquele de seu grupo soei,:;~.]. IJe outro lado, 
r~·conhecer passivament~· um ~·rro ad hoc ná"o signi-fic,:;~. dei:<·ar 
de com~·t~1-lo ativamente no cotidiano. Pode ocorrer disttJ.ncia 
entre conhecimento e a.;:á~o, entre repertlJrio passivo ~· ativo. 
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2) Os santistas nos oferecem outro exemplo. Em geral, 
empregam eles tu, de segunda pessoa gramatical, ao invés do 
v~Jc~~ uti 1 izado na cidade de S'ão Paulo. Mas as formas verbais 
quase nunca est'ão, em seus enunciados, em concordância com a 
segunda pessoa: aparecem normalmente na terceira, como na 
frase "tu vai hoje à praia?" . 

3) Nos cariocas, talvez pela presença mais forte da 
colonizaç'ão portuguesa, tais erros gramaticais n'ão aparecem 
com tanta freqüência. Mas geralmente aparecem outros, 
típicos do lugar. Por exemplo,, é muito comum que o 
particípio irregular do verbo pegar, p~g2, cuja prondncia é 
prescrita nas gram~ticas com o~ fechado (p,ga), seja no Rio 
de Janeiro oralizado freqüentemente com o~ aberto: O ladr'ão 
foi pego Cp~g2> em flagrante. 

4> Os fortalezenses cometem outro tipo de impropriedade 
gramatical, j~ diversa da dos cariocas e paulistanos. Prevê 
a gram~tica portuguesa que o objeto direto possa ser 
representado por v~rios pronomes, entre eles 2 ou ~ - mas 
n'ão lhe. Entretanto, eles dizem com freqüência frases como 
"Vou Ihs ver hoje à noite", contrariando frontalmente a 
norma culta. 

5) De forma semelhante, em quase todo o Brasil de hoje, 
contraria-se a prescriç'ão gramatical ao se utilizarem os 
pronomes pessoais retos ele, ela na funç'ão de objeto direto. 
Frases orais como "Encontrei ele no centro da cidade" s'ão 
freqüentes, mesmo nas rodas letradas. Adotar a forma 
escorreita "Encontrei-o no centro da cidade" corresponde a 
uma espécie de anacronismo social que logo ser~ notado; e 
esse anacronismo, a menos que tenha a justific~-lo outros 
fatores de ordem social, poder~ estigmatizar o emissor aos 
olhos de seus receptores <107). 

ó) Utiliza-se hoje no Brasil ter na acepç'ão de existir. 

7) A gram~tica da língua portuguesa faculta ao emissor 
combinar muitos dos pronomes oblíquos ~tonos. Assim, me+ o 
= m2 1 ~ + ~ = no-la; ~ + ~ = vo-la etc. As pessõãs de 
língua espanhola utilizam nas situações mais informais os 
correspondentes a tais combinações. Em Portugal, elas n'ão 
s'ão raras. No Brasil, no entanto, é necess~ria uma situaç'ão 
social muito especial para que dessa faculdade se disponha . 

. f.f:.17J Na'iii casas em q1.1ll:~ sejam n.:gentt.:s as verbas fJJ.I!fl.á.a.t:.., 

~.íJJr:.., fa z.;.:r:.., !L.If:..C., QJ.JJ,!.i..C., 'fi.Ji..a..t..i..t:.., e as reg i d fJ s esteJam na 
infinitiva, há um,~ e'iiipl:cie de cruz-."'.menta de abriga~õs·s 
-:;intáticasa Oaf re-::;ult,~ •":ti.Je nesi:;es cas~Js as pranamens ret ... -,s 
·- mesmo a pn-:mame f:!.( - sáo mais 1.1t i I i z·adas: DOe i ga e.u. ver 
subst il·ui ·oeiga.-QJ.~ vs·r n. 
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A Moda das Palavras e a Identificação Social <108> 

Um caso interessante de identificação social 
ocorre com a moda das palavras - ou as palavras da moda, se 
quisermos. Há ddcadas atrás, o adjetivo supimpa era muito 
utilizado. Empregá-lo correspondia à demonstração de "estar 
por dentro", partilhar valores coetâneos da sociedade, ou, 
pelo menos, de um segmento dela. Durante décadas 
posteriores, essa palavra caiu no esquecimento. Raras 
pessoas a utilizavam. Recentemente, foi exumada e 
devidamente revivida por certos grupos. 

Tomemos também a expressão .iá era. Até finais da 
década de 60, não havia registro dessa expressão - os 
dicionários mais conhecidos ainda não a consignam. A partir 
dessa época, passa a ser incorporada ao linguajar cotidiano 
e se mantém até hoje. 

A antiga Jovem Guarda (seja-nos permitida a 
antítese) - à frente o cantor Roberto Carlos - encarregou-se 
de gerar ou difundir manias nacionais do tipo "é uma brasa, 
mora", que hoje, se utilizadas, caracterizariam seus 
elocutores de anacrônicos, "caretas". 

Mais recentemente, observamos surgirem e se 
desgastarem ainda mais rapidamente outras expressões: 

- a repetição, à exaustão e muitas vezes 
denotação da idéia de tempo, de de repente, 
cristalizada que muitos a grafam "derrepente"; 

sem nenhuma 
locuç'ão tão 

- a locuç'ão prepositiva a fim de foi alterada por certos 
grupos "in" para a fins de; 

- entre os surfistas quase não se diz, por exemplo, "a 
situação está mal": diz-se mais freqüentemente "a 
situação está ~", dando nova feição ao advérbio 
invariável - em outros segmentos da sociedade já está 
sendo difundida a nova moda. 

A moda das palavras não é novidade. O que há de 
novo é a freqüência com que hoje em dia as palavras entram e 
saem da moda- ao estilo dos supermercados, as palavras são 
consumidas e descartadas logo adiante. Esse fato as 
transforma em mote para crônicas e artigos. Selecionemos 

i@8) Pode-·ss• vs·r a respeit~., o c:omentJ.rio de ECO, Umberto. 
0./:u:..a. 151./:J.J::.t::J:..a., PP. 22 e ss. 
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inicialmente, para exemplificar, 
texto da Revista Veja: 

alguns fragmentos de um 

"Pequeno dicionário para entender 198& 

Aidético -Portador do.vírus da AIDS, novo verbete da 
nova ediç~o do dicionário Aurélio 

!~io - Palavra antiga que adquiriu vigor novo a partir 
do Plano Cruzado e da escassez de produtos. 

Arrebentar a boca do bal~o- Cair na farra. O termo 
nasceu e morreu no carnaval. 

Cambalacho - Título de divertida novela da Globo. O 
termo designa um esporte nacional: passar a perna em 
alguém. 

Gatilho- Dispositivo do Plano Cruzado através do qual 
algum dia ser~o corrigidos os salários de acordo com a 
alta da inflaç~o. 

Realínhamento- O eufemismo criado pelo governo na 
véspera do Natal para driblar o constrangimento de 
empregar a express~o apropriada neste fim de 
congelamento: o aumento de preços. 

Maquilar- Esconder as rugas da inflaç~o alterando os 
índices: camuflar o aumento do preço de um produto 
alterando sua embalagem. 

Pa.ielança- Sinônimo de delírio nacional. Saiu das 
selvas da história indígena quando o presidente Sarney 
pediu ao cacique Raoni para executar um ritual destinado 
a salvar o naturalista Augusto Ruschi, que sofria de 
cirrose hepática. 

Pós-Moderno - Termo usado por artistas plásticos, 
críticos de arte, galeristas e marchantes. Ninguém sabe 
o que é. 

Transparente - Adjetivo preferido 
significando honesto. Uso mais 
administraç~o é transparente'C109). 

da Nova 
freqüente: 

República 
' nossa 

J.'@fr'J Essa e uma das palavras mais em voga atualmt:·nt·e" 
Adiante· a examinaremos com mais a#-,'.Jro" 
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Xiita -Sinônimo de radical." (110) 

Um segundo excerto, de uma crônica apócrifa 
veiculada por um semanário regional da cidade de S~o Paulo 
<mas redigida no Rio de Janeiro), é por si só esclarecedor a 
respeito do assunto. 

"O vernáculo, um rapag~o musculoso e de trato difícil, 
foi visto dia desses no Posto 9 com uma sunguinha mínima 
e murmurando no ouvido de uma gatinha fio dental que 
passava serelepe: 

- A nível de beleza você é instigante. 

Dizem que a garota - chamava-se Sem3ntica, soube-se 
depois - seguiu em frente, sem dar atenç~o, mas que, 
quando chegou na Garcia D'~vila e encontrou as amigas, 
desabafou com elas a emoç~o do galanteio: 

- Puxa, gente, foi gratificante! 

Casais assim, com esse palavreado de clichês 
abomináveis, est~o espelhados (sic) por todo o ver~o 

carioca. Propagam um vírus que compromete 
irremediavelmente a inteligência, assim como a AIDS 
apodrece o sangue. { ... )Contra o vírus do "instigante", 
"gratificante" e outros clichês da moda talvez só 
tapando os ouvidos o dia inteiro. N~o é garantido, mas 
tente desligar a televis~o, evite grupos de jovens 
universitários e adultos intelectualmente inseguros. O 
vírus é traiçoeiro, tem garras fortes e expõe suas 
vítimas ao ridículo. Leia bons autores. Fuja. Mas, se 
você foi flagrado dizendo que precisa "colocar uma 
quest~o" ou "conquistar um espaço", desista: o mal 
apossou-se de seu cérebro. 

É coisa do Rio de Janeiro, uma cidade que trata da mesma 
maneira a roupa que veste e a língua que fala- tudo n~o 
passa de uma grande moda e em seu louvor deve ser feito 
o sacrifício. Ela agora diverte-se em retirar palavras 
de um discurso Cepa! olha o vírus> mais culto e 
desgastá-la no uso cotidiano, na maioria das vezes fora 
de seu sentido inicial. Assim, pega-se "transgress~o" 
emprestado das teorias de Roland Barthes sobre o texto; 

iüJ) VEJA~ Revista Semanal de l'nformaç.flo. Sá·~, P.::wlo, Editora 
~~br i I, # '?'56, Si /i .-;;'/i '?'86, p. i S. 
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mis~ura-se com o "assumir" da psicanálise liber~ária; 
umas pin~adas (sic) de "posicionamen~o" e "proje~o" do 
mundo polí~ico; mais o "especular" do economês. Tudo 
isso, jun~o ou separado, quase sempre quer dizer coisa 
alguma. Iden~ifica apenas a pobreza de vocabulário e ao 
mesmo ~empo o sonho de ser um in~elec~ual de fala 
pomposa. Nessa ~erra de bacharéis em Direi~o n~o há 
medalha maior que um "enfoque" ou um "espec~ro" no meio 
de uma frase." <111> 

A respei~o da moda das palavras, cabe ainda uma 
observaç~o. Os propagandis~as <112) e os comedian~es buscam 
encon~rar palavras e frases que, esperam, sejam repe~idas 

pelo pdblico. Alguns exemplos: "boko-moko", na sua es~ru~ura 
mui~o semelhan~e a "Coca-Cola", é um signo criado há alguns 
anos para associar a idéia de anacronismo aos consumidores 
de ou~ro refrigeran~e que n~o o Guaraná An~árc~ica <113). 
"Pergun~a de velho ninguém responde", "Sol~a essa franga" e 
"N~o creu n'eu, se finou-se" - que a rima faz en~ender ou~ra 
coisa - s~o expressões hoje insis~en~emen~e repe~idas nos 
programas humorís~icos <114). 

f f f J a 9J.~..e. ~~ i.'.al.a. a.a. rt.i..a. J..fl. a.ü. fl.J:1JLE la s.} e.a.t.:.a. ff::fi.e.aJ1.J:.i:J. d.f:lii. 
9!.1.ff:. ail.a. ,;:.s.tiia i.'.at:..a... ~~ Ga:.::·et· a da ,:.·•:ona Norte.· 1 Sito Pau I o 1 

::"":'2/@3/i '?'86 1 f.! " i 6 a 

ii2,} Ref'e.·rimo-nos ,;~.q1.Ji aos profission,;~.is d,;~.s ag~tu::i,;~.s de 
prop,;~.ganda 1 os qua i s 1 por vez·e.·s 1 repe 1 em o termo 1 

argumentando 'l'.Jt:' e.· I t:' designar ia os propagandistas-vendedores 
dos Iaborat6rios; 1-,re.•f'eririam~ entflo~ e.!.J.b.J.jcitària'fii .. 
i i 3 ,} V e r P R ET L O in o .. S.a.J:.i..aJ..i..o..!ii.!ll..iriJ.:.i.J:.:.a. -· a.s. Cl l fle..liii. dE. i.'U ... =t.~ 
p .. f3~ nota 34 .. 
ff,:O A prime.•ira~ de.· f/.i.JL.a. a. fi.a.t::.d.aJ as demais de Chi,;a 1!1t:LY.iii..l..a. 
S.b..a.l!l. ~ ambo'fii 1-,rogramas transmitidos f.•eia Rede GI~":Jbo de.· 
1""t:• 1 e.• v i stlo .. 
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Os Dialetos Sociais 

A Sociolingüística, disciplina recente que estuda 
as relações entre as variações lingüísticas e as variações 
sociológicas <115), tem encontrado amplo espaço para 
desenvolver-se. Desde Meillet e Vendryes, passando por Dell 
Hymes, Sapir, Uhorf, Labov, Gumpers, Bernstein, Cicourel e 
Preti, novos conceitos e experimentos se tem concretizado 
<11ó). 

O último autor apontado, o prof. Dino Preti, 
propõe dois campos para o estudo das variedades 
lingüísticas: o das variedades geográficas <ou diatópicas) e 
o das variedades sócio-culturais <ou diastráticas). Nestas 
últimas encontram-se as variedades devidas ao falante: 
idade, sexo, raça ou cultura, profiss~o, posiç~o social; e 
as devidas à situaç~o <contexto): ambiente, tema, estado 
emocional do falante, grau de intimidade entre os falantes 
<117). 

N~o pretendemos seguir à risca a proposta de 
Preti. De qualquer forma, dentre os exemplos que mencionamos 
anteriormente, predominaram aqueles com base num recorte 
regional. Podemos agora estabelecer outro plano de estudo: 
as classes sociais. Num e noutro caso, n~o pretendemos 
fazer a apologia da norma culta; registramos a variaç~o das 
impropriedades gramaticais em funç~o da comunidade ou classe 
para mostrarmos a influência social nessas ações. 

Tomemos a palavra problema para exemplificar. Sem 
S~o Paulo, pelo menos, há três pronúncias básicas para essa 

.f. .f. 5 .~ C f a P R E T'.f, O. S.a.&:..i..al.i..nn.ü.Lli . .i.J:.a. - a.ii tJ. l v e i fi d.e. f.a.La., P • 
4. 
t.t6.~ Pode·-s·e ver, Pf:Jf" ~~gemp1o, Ll48iJ(I, Wa. L'b.e. S.a.c:..La.L 
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palavra, cada uma mais freqüente numa classe social. As 
pessoas de classe mais alta, geralmente mais letradas, 
tendem a pronunciar-lhe todos os fonemas: problema. Na 
classe média e em particular na média-baixa, encontramos 
certa variaç~o. H~ tendência para a pronúncia poblema, 
eliminando-se o ~- J~ nas classes mais baixas tende a 
ocorrer, além da supress~o acima referida a substituiç~o 
do l pelo r. Assim: pobrema. 

J~ sabemos que o grupo, a comunidade ou a classe 
social exerce press~o para a conformidade do indivíduo ao 
padr~o intragrupal - e que isso se manifesta também na 
linguagem. Sabemos, por outro lado, que, ao abstrairmos, 
tendemos a selecionar da realidade aspectos que permitam sua 
inclus~o em categorias. Nesse processo, as nuances e os 
detalhes - da norma culta, mas n~o das normas sociais - têm 
difícil penetraç~o. 

Podemos tomar das crianças que est~o na fase de 
aquisiç~o da linguagem um exemplo. O particípio regular dos 
verbos da primeira conjugaç~o se forma acrescendo ao radical 
a terminaç~o ado <118); e aos da segunda e da terceira 
conjugaç~o, a terminaç~o ido. 

As crianças nessa fase tendem a padronizar a 
formaç~o do particípio e adotar sempre o mesmo critério, até 
que aprendam as particularidades dos particípios 
irregulares. Assim, se o verbo perder forma perdido, o verbo 
mexer forma mexido, e o verbo entender, entendido, a criança 
dir~, n~o sem certa dose de lógica e raz~o, do verbo fazer, 
fazido, ao invés do irregular feito. Assim, »eu tinha fazido 
a liç~o antes de brincar». 

Da mesma forma, encontramos hoje em alguns adultos 
uma padronizaç~o às avessas. Se o particípio irregular de 
fazer é feito, o de p~g~ é p~g2, o de ganhar é ~anho, o de 
gastar é gasto, ent~o o de cheg~ seria cheg2, como na frase 
»Eu j~ tinha cheg2 quando ela saiu" - impropriedade que 
ouvimos com freqüência cada vez maior. 

Ainda sobre a flex~o verbal, observamos o 
seguinte. Em português, na maior parte dos casos, a primeira 
pessoa do singular do futuro simples do subjuntivo coincide 
com o infinitivos impessoal. Assim, achar faz Quando eu 
achar, mexer faz Quando eu mexer etc. Mas em alguns verbos, 
como pôr, ter, ver, vir e seus derivados, h~ divergência . 

. t.tB,t N!lo tr.~balh.~f"l?)RUJS .~•-:tl.li com rJs canceitos dti? tema, 
dt?}Sinl~ncia, e ilii.Las vari.~ntt:•s, mas apenas com os conceitos de 
n.~dic~.~I e, gentu·ic;'lmentt::', tli?f"tllina~lloa 
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Assim, teremos: Quando eu p~, Quando eu p~p~, Quando 
eu tiver, Quando eu entretiver, Quando eu vir, Quando eu 
revir etc. Ao que parece, mesmo nas classes sociais mais 
letradas os emissores tendem a uniformizar esses verbos pelo 
infinitivo. O mais comum é ouvirmos, ent~o, frases como 
Quando eu p~p~, Quando eu entreter, Quando eu ver e assim 
por diante. 

A concordância verbal presta-se para outros 
exemplos de tendência para a uniformizaç~o - ainda que de um 
desvio da norma culta. 

Em português é quase sempre possível colocarmos o 
sujeito após o verbo, em posição normalmente ocupada pelo 
objeto direto - o que n~o deve interferir na concordância 
entre verbo e sujeito. Por exemplo, em "Chegaram algumas 
mercadorias" o verbo plural cheÇJ~ est<á conforme com o 
sujeito posposto ~ÇJumas mercadorias. Pois nesse caso, 
possivelmente pelo fato de ~ÇJumas mercadorias assumir a 
posição de objeto, assume também a fe.•i#i:fla de objeto e, 
então, muitas pessoas vêem desaparecer a obrigatoriedade da 
concord§ncia verbal. Daí decorre ser muito comum, pelo menos 
em São Paulo, ouvirmos essa mesma frase com ausência de 
concordância: "CheÇJ.Q!! algumas mercadorias". Ou, em situações 
marcadamente informais, frases como "Cheç:Jou uns cara aí". 

No caminho inverso, ocorre outro exemplo com o 
verbo haver. Há muitas pessoas que não se deixam enganar 
pela troca de posição entre sujeito e objeto direto e, por 
isso, seguem mantendo a concord§ncia. Enunciam a frase acima 
nos estritos termos das regras gramaticais: "Chegaram 
algumas mercadorias". Mas mesmo essas pessoas estão sujeitas 
a se atrapalharem com outra "minudência". O verbo haver em 
muitas situações n~o tem sujeito. Por isso, n~o há com que 
concordar, do que resulta dever permanecer no singular em 
tais situações. Dessa forma, na frase "Havia mercadorias 
aqui", mercadorias n~o é sujeito e, portanto, sua variação 
numérica nenhuma alteração deve trazer ao verbo havia. Pois 
talvez seja mais freqüente ouvirmos - tanto em português 
como em espanhol - "Haviam mercadorias aqui", de preferência 
a "Havia" <119>. 

Outro exemplo está na locução de encontro a. Para 
obtermos seu significado, citemos dois exemplos 
esclarecedores: 1> O rapaz foi ao encontro da namorada; 2) O 
rapaz foi de encontro à namorada. No primeiro caso, o rapaz 

.t.u~,t E:sst.: f'f::n~'inu-.:no e denominado b...L~·t::i.:ar:..OJ.a.. variant~F: de um 
f e n ~'i me no ma i s ~l mp I o c h a fli.'"UÜJ b...i.E..tt.u.r:..b..a.a.i..ii.OJ.f:J.. c f n BORBA I 
F r a n c i s c o d ..:.~ ,.-;; n ~U.IW.JJ. i!.a.r:..a.fJ..!.i.li..t:..l.a. á.e.. L.i..a.r:ziU.iii..t. .. iJ::..a. /:iad~.r:..a.a. n 
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convergiu para a namorada. No segundo, chocou-se com ela. 
N~o obstante, ouvimos e lemos com freqüência frases como 
"Suas palavras v~o exatamente de encontro às minhas", no 
sentido de que umas apóiam as outras. Mais curioso é que 
geralmente emissor e receptor se entendem, numa verdadeira 
subvers~o ao código. 

A grafia das palavras também oferece exemplos que 
podem ser associados ao que poderíamos, sem muito rigor 
científico, chamar de grupos sociais mais letrados e menos 
letrados. Abaixo ponteamos alguns desses exemplos: 

Mais Letrados 

frustraç~o 

superstiç~o 
ritmo 
seja <de ser> 
esteja (de estar> 
beneficência 
perturbar 
degraus 

Menos Letrados 

frustaç~o 

supertiç~o 

rítmo 
seje 
esteje 
beneficiência 
pertubar 
degrais 

Poderíamos acrescentar inúmeros outros exemplos de 
padronizaç~o da forma de falar e escrever, com base em 
vários tipos de recorte. Cremos, entretanto, que os expostos 
acima sejam suficientes para esclarecer o assunto. 

Convém, aqui, incluir dois comentários. Em 
primeiro lugar, o arrazoado e os exemplos acima n~o tentam 
sugerir que a influência do grupo seja no indivíduo tão 
determinística que lhe seja impossível perceber valores 
diferentes dos do grupo, da classe social - e, portanto, 
aspirar a concretizá-los. De outra parte, vimos que a 
pressão do grupo é forte - pode talvez, em muitos casos, 
redundar mesmo nessa impossibilidade. 

Por outro lado, a televisão, por sua importancia e 
penetração, certamente está contribuindo para alterar 
hábitos socias, e lingüísticos em particular, de comunidades 
antes impermeáveis aos valores metropolitanos. E nas 
metrópoles, certamente está contribuindo para alterar 
hábitos lingüísticos de segmentos sociais antes impermeáveis 
a outros segmentos. 

Reiteramos aqui o alerta para as conseqüências que 
os fatos acima podem ter em várias áreas da administração, 
inclusive na mercadologia: a criação de um produto, o 
estabelecimento de uma marca, a veiculação de um anúncio e 
assim por diante. 
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De acordo com McLuhan, o meio é a mensa~~- Um dos 
pontos centrais de McLuhan está na idéia de que "o elemento 
fundamental para a compreens~o dos efeitos sociais mais 
amplos de um meio de comunicaç~o qualquer reside na natureza 
mesma desse meio: em última análise, em suas características 
específicas, de estrutura e funcionamento, que determinam as 
peculiaridades das mensagens que emite. Assim, um jornal 
veicula mensagens de modo significativamente diverso daquele 
de um aparelho de rádio, e essas diferenças s~o 

independentes do conteúdo das mensagens emitidas" (120>. No 
Brasil, uma repercuss~o disso ocorreu quando da 
popularizaç~o dos televisores. Como n~o havia profissionas 
especializados, as emissoras aproveitaram aqueles com 
experiência anterior no rádio. Mas a cultura do rádio (um 
meio "quente", nos termos de McLuhan> na maioria dos casos 
n~o se coadunava com as exigências da televis~o (um meio 
"frio">. Os narradores de futebol em breve sentiram a 
dificuldade de adaptaç~o. Operou-se uma revoluç~o na 
hierarquia de popularidade dos locutores. 

É possível também fixar, n~o o meio, mas a 
estrutura, a forma da mensagem e desenvolver raciocínio algo 
semelhante ao de McLuhan. Por esse caminho, a mensa~~pode 
ser encarada como o próprio meio. 

Em outros termos, escolher entre ~pentinamente e 
de repente, que os dicionários registram como sinônimos 
<121), n~o é uma simples quest~o de estilo- no sentido das 
características individuais do emissor - ou adequaç~o aos 
demais termos da frase. Implica, também, "comunicar" algo a 
respeito do emissor; implica que o receptor poderá 
classificá-lo em determinado grupo e, portanto, avaliá-lo 
quanto a seus conhecimentos, sua forma de agir e pensar, 
seus valores, seu posicionamento social, político e assim 
por diante. 

Uma mensagem publicitária veiculada atualmente 
explora tais características: "Coca-Cola é isso aí". Num 
primeiro plano de análise, concluiríamos que os dêiticos 
isso e ~estariam a indicar que o receptor desconhecesse 

r . 
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Coca-Cola, mas que por acaso estivesse próximo a uma. O 
emissor a apontaria, emitiria a mensagem e o receptor teria 
esclarecida sua ignorãncia. Como sabemos os brasileiros, 
"n~o é por aí" a análise. Na verdade, a frase significa 
muito mais - a ponto de, através do registro, identificar o 
produto ao seu público-alvo: os jovens. 

Esses aspectos da linguagem est~o também na base 
da distinç~o entre sentido denotativo e sentido conotativo 
de uma forma lingüística. 

"A denotaç~o é o elemento estável da significaç~o de uma 
palavra, elemento n~o subjetivo <grave-se esta 
característica> e analisável fora do discurso 
<=contexto>, ao passo que a conotaç~o é constituída 
pelos elementos subjetivos, que variam segundo o 
contexto." <122> 

Krech, Crutchfiel e Ballachey diriam mais 
poeticamente que "o sentido conotativo refere-se à penumbra 
mais ampla de idéias, sentimentos e tendências para a aç~o 

que se reúnem em torno de uma palavra, bem como a 
componentes implícitos e atitudes ligadas ao sentido". <123> 

Na mesma obra, 
interessante a respeito: 

está consignada uma passagem 

"Duas palavras podem ter exatamente o mesmo sentido 
denotativo, mas sentidos conotativos bem diferentes. Por 
exemplo, considerem-se as palavras meretriz e puta. 
Ambas indicam o mesmo objetivo, mas despertam conteúdos 
emocionais muito diferentes .. E a aç~o, com6 o sabe 
qualquer propagandista, é muito influenciada pela 
emoç~o." <124> 

Através especialmente da semelhança e da 
contigüidade, vale dizer, da metáfora e da metonímia, 
estabelecem-se associações de idéias e, portanto, 
percepções, interpretações, significados ausentes da 
estrutura semãntica superficial de uma frase, mas presentes 
em outras estruturas mais profundas - o que é a base das 
manifestações artísticas, mas também da comunicaç~o em 

i 22) C f a G~R C .r IL O t· h ~-:m 11 a 8. c.'.am.un..i.J:.,g,.JiJ.I.a e.w. e.Q:'lii,g,, 11.aliJU::n.a.. 
R i a de Jantr: i r a I Edita da f"unda~ á·a l!iet li I i a Van':fa $I 5:.."1 a 
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geral. Somente assim é possível "fazer sentido" ao receptor 
o recurso a alegorias, aliterações e sinestesias. 

No entanto, essas interpretações n~o s~o 

aleatórias. S~o condicionadas pela cultura: "cada ser humano 
vive dentro de um certo modelo cultural e interpreta a 
experiência com base no mundo de formas assuntivas que 
adqui;riu" <125). O prosaico cheiro-verde, que designa certos 
temperos, n~o fosse por esse processo seria um termo 
impossível: cheiro remete ao olfato e verde remete à vis~o. 

Dialeto das Organizações 

Registramos anteriormente que as organizações 
também têm seu sistema especial de codificaç~o. Essa 
afirmaç~o se refere n~o somente ao vocabulário empregado, 
mas a todo um processo de percepç~o. N~o obstante, nesta 
parte nos preocuparemos apenas com o vocabulário. 

Assim como a categorizaç~o no processo de 
percepç~o, o vocabulário de uso restrito tem uma funç~o 

econômica muito importante. As siglas e as abreviaturas 
exemplificam bem isso. É mais prático dizer e escrever B. N. 
~ ou simplesmente BNH, do que repetir a cada vez a forma 
extensa Banco Nacional da Habitaç~o. 

Em qualquer organizaç~o encontramos exemplos de 
siglas e de código de uso restrito <12&> Por exemplo, na 
Escola de Administraç~o de Empresas de S~o Paulo da Fundaç~o 
Getúlio Vargas- que, apesar do nome, mantém também curso de 
administraç~o pública- encontramos a seguinte relaç~o, n~o 

exaustiva, de siglas utilizadas com freqüência; 

- EAESP, FGV, CGAE; CEAG; CGAP, CPD, CMA, CAAE (significando 
Centro Acadêmico Administraç~o de Empresas, apesar de já 
há algum tempo seu nome oficial ter sido alterado para 
Diretório Acadêmico>, PEC, FSJ, POI, NATAD, CACR, ADM, 

J.' 25' ,l Eco I u. a.tu:..a. s".ct..a.~ ,.. • 1 42. 
J.'26,l Berns·t(O•in 1./tiliz-a a expressâ'o código restrito tE'm 

sentido t:'Sf.•ecff'ict:J 1 contrapondo--o a código elaborado·- V(O't" 
BERNS T"EIN1 B. ~DJJJM.Jlk.iJ.Ji:fla J;.~fll:.f:l..a.L... c..à.d.i..f1J2 ~- ii.f:J.c..i..a~.. tE'm 
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CPG, PROHASA, NPP, RAE, AIESEC, IBRE, CAV, CFC etc. 

Em outra organizaç~o. já agora um banco norte
americano subsediado em S~o Paulo, s~o correntes as palavras 
e siglas abaixo, com a inevitável influência da língua 
inglesa. Selecionamos uma pequena parcela de palavras e 
siglas, que s~o constantemente utilizadas no Departamento de 
Recursos Humanos; em outras divisões, sobrepõem-se palavras 
e siglas diferentes. 

Nomination - relaç~o de nomes, em especial dos participantes 
de um curso. 

LSTC- l.atin So1.Lth T"raininrJ c~=:.·ntt:w. a divis~o encarregada do 
treinamento e desenvolvimento do pessoal - Centro Sul
Latino de Treinamento. 

DMS - {)eveloping 11anagement Skill'5, o nome de um curso. 

Manaçü.!lÇJ Peop~ ou MPMM - 11an:::~ging f'eople for 
l'fanagers, o nome de um curso. 

11iddlê' 

HRG ou GRH - 1-/uman li'esources t!Jrour-• , Grupo de Recursos 
Humanos. 

E mais POB, PIS, CBC, QCC, GPM, PB, LPO, 
FINCON, AUD, RAM, CBG, SMG, DTI, staff, Group Head, Flash, 
Zum, Breakfasts, Roundtable, Awards, Manpower etc. 

Apesar do esforço que nessa organizaç~o se 
faz para que, particularmente no trato com os clientes, se 
evite a linguagem cifrada, ela grassa vigorosamente. Por 
certo, uma das primeiras e maiores dificuldades de um novo 
funcionário desse banco n~o é conhecer seu trabalho, mas 
dominar o código, localizar-se na organizaç•o. 

Utilizar siglas ou códigos restritos nada tem 
de errado. O problema surge quando o receptor desconhece a 
linguagem cifrada. Nesse caso, o código n~o é comum a 
emissor e receptor, do que resulta dificuldade - e mesmo 
impossibilidade -de comunicaç~o. E hoje campeiam t~o 
fortemente as siglas e as linguagens cifradas, que s~o muito 
comuns os ruídos de comunicaç~o por elas gerados. 

Muitas vezes, é imputada 
responsabilidade de buscar o conhecimento 
decifrar a mensagem. O "batismo" dos novos 
certas organizações com freqüência se 
participaç~o no código. Por exemplo, aos 
(office-boys> ordena-se que v~o buscar no 

ao receptor a 
do código, de 
componentes de 

dá através da 
novos contínuos 
almoxarifado um 



conjunto da impossível »letra oito", o que faz 
para os neófitos já habituados à Letraset, 
produto de decalque para a escrita. 
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algum sentido 
marca de um 

Mais ainda, dominar o repertório do código 
significa muitas vezes encontrar um importante elemento de 
identificaç~o ·com o grupo de referência, ou uma forma de 
legitimar um comportamento ou posiç~o - 2._que, finalmente, 
pode redundar na manipulaç~o desses índices visando à 
valorizaç~o profissional. 

Dialeto Profissional 

L'tl ,, . GOf'.A oe 5pPA DE ' . :· \ (' L.ET~INI-lAS NUMeJ<t)G j• 

' --·~w , ( ~rn oe 
f~ .} I 

da fnt.ea d.e I ~ . !".,í r 
cL nela.~) ~ . 

ex.at.ar. 
~ 

+·r' 
j'HAVI&, 
el-llyii\A,IN 

I I 
244081.,. 

Um aspecto dos fatos que vimos comentando está no 
desenvolvimento de códigos particulares a certas áreas de 
atividade (127>.. Tais registros, n~o sem ironia, algumas 
vezes s~o chamados de V. V. P. - vocabulári6 de v~lorizaç~o 
profissional. Utilizá-los corresponde- a par d~ necessidade 
de precis~o terminológica em alguns casos - à demonstraç~o 
de conhecimentos na atividade, à identificaç~o com o grupo 

12,7) E sintamJtica a 
CtJrrespaiuft:mtes a Jre,~s 
Sacia is, In farm~t ica etc. 

t~d iç!la de mâ I t ip los di c ian,=ir ias 
de ,~tivid,~de: Direita, Cit~ncias 
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profissional e à desidentificaç~o com outros grupos (128). 

Como veremos, esses registros sujeitam os 
interlocutores, ainda que dentro de uma mesma empresa, a um 
enorme conjunto de problemas de comunicaç~o, semelhantes 
àqueles gerados pela diferença de códigos exposta 
anteriormente. 

A título de 
aleatoriamente alguns termos 
específicos: 

introduç~o, 

uti 1 izados 
anotemos 

por grupos 

- by-passar, entre os engenheiros, no sentido de contornar; 

- viatura, entre funcionários 
militares, em lugar da forma 
automóvel, ou, ainda, veículo; 

p~blicos, particularmente 
mais popular carro, ou 

- pro,jet i 1 , como oxítona <pn:}j{~t f 1) e seu p 1 ura 1 
<prajetfs>, entre militares, em substittiiç~o 

·popular projétil, projéteis; 

pro.iet.is 
ao mais 

- alu~ueres, entre os advogados 
versados na Lei do Inquilinato, 
alu~uéis <129>. 

e outros profissionais 
ao invés do mais comum 

Para aclarar esse ponto, tomemos 
transparente, que em páginas anteriores nos 
acepção de honesta. Vejamos seu significado de 
d i c i on á r i o : · 

a palavra 
apareceu na 
acordo com o 

.t 2t1 ,! Há po1.u::as a. nos 1.1111 ,:~nánc i o th~ t {!;'I {::·v i ~3flt:J {':.'NP 1 orou {?.ssa 
f,:u::{~t.~a N{~l{~, h~.~via du,=As pt~rson.~gt~ns: 1.1111 fll{~c~inica d{':.• 
,=At.Ltomáv{~ii.'i e uma cli{:•nt{?.a O nu~c~inico dirigia···s{~ ~.{ cli{:mte 
ut i 1 iza.ndo t{~rma~; pr{~t{?.nS,'Afll{?.nt{~ tl:cn icas, cama rebimboca da 
parafuset.aa Essa ewpressâ'a rlfla t·em significado algum, apenas 
forma de 1 inguagem técnica. Ãtravl-s d{!;•la, prs·tendia-se 
causar boa impressflo à cliente: manip,.Ll.-~v.;~.m-·se os fndicesa 
i:::":''?' ,I Por ewemp lo, veja-se a report,;~.gem "difJL.aqadoii; á..i.:fiJ:.M.i:.J;:.o.L 
Qifi. t::_E_g,..i.Ui!il:.Jflii. dJ::. a 1 u ~ué i s • ( f:1 r i f f:J na ~3 s a ,! , d f~ Ed i a na Á a 

B.=Allt"Jroni, {E'm 13. ~.ta. 11.fu:..r:..a.a.t...i...L .t::i/f:."+.f/.t9Bl·, f.1 a 27, .:we 
tr~u1scn?.v{:• dec l.~r~.~çl-fl?.S d1?. ,41v~1ro <li I laça, .=AdVOf:1,'1.do dt:J r~.w1a: 

· ·a . !'IOV{?.rtu:J dt?.Vt?. pnu:JCI.tp,u···-~3!'! t?.m f~lZE'r t.tm r~=~~-~Just~.tllll?.llto nos 
a.l.u.!ii..!.JJll:..~. que j I.L s t i ., i •":f.I.U~ a a a a a a 



"Transparente, adj. 
transparente(m) - Que 
fazendo assim que 
translúcido; diáfano: 
claro; evidente." (130) 
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<do 1 at. trans + parere) 
deixa passar os raios de luz, 
os objetos sejam visíveis; 
(fig.> -que se percebe bem; 

Vemos ent~o que, em sentido figurado, essa palavra 
pode corresponder a claro, evidente. 

Para exemplificar, tomemos uma manchete de página 
e um trecho de um artigo de Artur Ribeiro Neto, o qual, 
introduzindo certa entrevista, foi publicado por um jornal 
paulista: 

"Feldman, o 'verde~ no Congresso, quer transparência do 
do poder. 

O deputado federal eleito Fábio Feldman <PMDB-SP), 31, 
afirmou que submeter o programa nuclear ao poder 
civil e ao controle da sociedade, tornando-o 
transparente <grifo nosso), é um ' teste para a 
democracia brasileira~. Segundo Feldman, toda a área 
nuclear permanece nas m~os da velha República~, 

'da extrema-direita e dos militares~ , setores 
'interessadíssimos em manter essa área sem 
transparência' ." (131) 

Da mesma maneira, a frase 

"Essa informaç~o é transparente para o usuário." 

significa, de acordo com o dicionário, que a informaç~o se 
percebe bem, é clara, evidente para o cliente. No entanto, 
as pessoas da cultura da informática, pelo que temos 
observado, entendem exatamente o contrário; d~o-lhe o 
seguinte sentido: 

"Essa informaç~o n~o é percebida pelo usuário." 

f. 3~1 ,t F"ONT'l'NHA, Radr i ga. /:l.aJL.a. {l.li:.i..an.it:...i..a. t:J:...i.JJ.IJ,2].1JsU.J:.a. d.a. 
f..J.JJ..g..f.J.D.. e.adJJ.Sil..!.l.'i.'"iia.. Parta, Oam in gas Barre i r a. 
f. 31) E..a.lh .... "t d.e. Sfla e.au..l.i:J., ~,14/tlf /f. 987, f'OL I T'.fCA I i. a c aderno} 
p.. A-,;'1·. 
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O Dialeto da Informática 

Comentamos 
causas do registro, 
área da informática. 
elenco desse jarg~o. 

anteriormente algumas das possíveis 
da linguagem profissional dominante na 
Preocupemo-nos agora em estabelecer um 

Enumeremos o que observamos nessa área. 

1) N~o se diz caráteD para designar cada um dos elementos 
que podem ser introduzidos na memória; diz-se 
caracter, como oxítona <caractér) ou caractere. 

2> Os dicionários etimológicos indicam: 

dátilo, dáctilo. Do lat. dact"y!J.ts. deriv. do gr. 
cü~ct"ylcH5. ~dedo polegar, dedo em geral < ••• )"'<132> 

Sendo assim, datilo~rafar e di~itar, pelo menos 
do ponto de vista etimológico devem ter, como de fato têm, 
sentido próximo. Porém, na área de processamento eletrônico 
de dados, n~o se diz datilo~rafar com respeito à utilizaç~o 
do teclado de um microcomputador, mas di~itar, que os 
dicionários n~o costumam consignar. 

3) Em processamento de dados, diz-se acessar um dado, 
neologismo que ainda n~o consta dos dicionários. 

4) De forma semelhante, diz-se Vou entrar um dado, 
recuperando antiga regência do verbo entrar - mas com 
sentido diferente. 

Os termos seguintes s~o extraídos de um artigo 
redigido pelo prof. Renato M. E. Sabbatini, professor da 
Universidade Estadual de Campinas, publicado no jornal O 
Estado de S~o Paulo de 23/12/BG. Embora o título seja 
Ent-endendo o comp1.dt:,s. o que corresponde a um glossário dos 
termos dessa área de atividade, notamos que em seu corpus 
certas palavras <grifaremos algumas> com cujo significado 
somente pode atinar quem seja iniciado. Sen~o. vejamos: 

1" 32 J F"ONT"INM~, li'. li.aJL.a. fl.i.J:...a.. t::.t..J.m.a.L... á~ f.. ...... E'.ar:.f.. .• 
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"Aplicativo -um programa ou pacote de programas <v.> 
que se destina a alguma aplicaç~o específica. Um 
programa de contabilidade, um processador de textos, s~o 
exemplos de aplicativos. 

Back-up - Cópia cautelar <?> de um arquivo de dados em 
outro meio de suporte (fita, disco, etc.) para evitar 
sua perda total. 

Basic -nome de uma linguagem de alto nível <?> para a 
programaç~o de computadores. ( ... ) 

Bit - É o dígito numérico usado pelo 
representaç~o de quantidades ou valores. 

computador 
( . . . ) 

na 

Bootinq -Processo de inicializaç~o <?> da operaç~o de 
um computador, através do carregamento automático do 
sistema operacional na memória. 

Byte - É o nome dado para uma unidade de armazenamento e 
transmiss~o de informações do computador. 

Console - i: a unidade periférica <?> a partir da qual se 
opera um computador. < ... ) 

Cursor - Sinal gráfico que indica, no monitor de vídeo, 
onde será escrito o próximo caractere <?> a ser escrito, 
ou ponto gráfico a ser traçado. 

Dados - Tudo o que é fornecido pelo usuário ao 
computador, para que um determinado processamento, 
cálculo, etc. seja efetuado. Por exemplo, ao se efetuar 
no computador a soma de vários números, estes seriam os 
dados (e que variam de problema para problema>. O 
programa, embora também seja entrado <?> no computador 
pelo usuário, para a execuç~o dos cálculos, n~o é um 
dado. 

Diqitaç~o - Processo de entrada de informações em um 
computador, através de teclado. 

Drive - Termo em inglês correspondente a acionador: 
normalmente usado para designar a unidade acionadora de 
discos de um computador. Também usado como driver. 

Joystick - Alavanca de comando, 
d i s po s i t i v o p..;;;e..;;.r....;i;..;f;...é.;;;..;;..r...;i""'c"""o;;;..,___.;;d;...;e'--e=n:...:t;..;;r_a;:;;.d=a 
( . . . ) 

conectável como 
em um computador. 

Linquaqem de alto nível - Linguagem de programaç~o que 
permite o uso de símbolos, palavras, frases, etc., mais 
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semelhantes às linguagens naturais (inglês, português, 
etc.) ao invés de códigos em linguagem de máquina ou 
Assembler. Exemplos de linguagem de alto nível: BASIC, 
COBOL, LOGO, etc. 

Modem -Dispositivo periférico utilizado para a 
transmíss~o e recepç~o de dados entre computadores, 
através de uma linha telefônica. Sigla de 
modulador/demodulador. 

On-line- Termo inglês que significa em linha. ( ... ) 

Pacotes - É a definiç~o genérica para programas de 
computador <software) prontos, ou 'enlatados' . < ... ) 

PC - De maneira genérica, é a sigla de Personal Computar 
<computador pessoal). Mais especificamente, é utilizado 
atualmente para se referir a uma linha de 
microcomputadores pessoais e profissionais de alto 
desempenho, compatíveis com o IBM-PC, de 1G bits. 

Porta - Elemento físico ou lógico do computador, que 
constitui um canal de comunicaç~o entre o processador 
central e os dispositivos de entrada e saída. 

Protocolo - É uma forma fixa e padronizada adotada para 
possibilitar o intercâmbio de informações entre 
computadores ou entre um comRutador e outros 
equipamentos digitais. 

Tempo compartilhado- Sistema em que um só computador 
atende vários terminais ou periféricos, ao mesmo tempo. 
Como os computadores digitais atuais somente s~o capazes 
de executar uma tarefa de cada vez, na realidade o tempo 
total disponível de processamento é ~partilhado entre 
os diferentes usuários, na forma de um revezamento t~o 
rápido, que eles têm a impress~o de estar usando 
individualmente o processador central. Usa-se também o 
termo em inglês: time-sharinq. 

Tempo real - É o processamento de dados por um 
computador, em escala de tempo compatível com a que eles 
s~o gerados ou produzidos. Um sistema de automaç~o 
bancária em tempo real, por exemplo, efetua as 
alterações nos arquivos de contas dos clientes 
imediatamete após uma transaç~o bancária <depósito, 
retirada) ser comandada pelo usuário do sistema. Usa-se 
também o termo inglês real-time. 

A relaç~o acima constituí apenas um pequeno 
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exemplário de termos do dialeto da informática. Um rol que 
pretendesse ser relativamente completo demandaria muitas 
folhas de papel - o Dicionário de Informática da SUCESU 
contém 587 páginas. 

Ocorre que a informática, cada vez mais, está 
deixando de ser um segmento isolado nas organizações. O 
desenvolvimento dos microcomputadores tem permitido que 
funcionários de outras áreas tenham acesso a eles. 

Mas a implantação dos sistemas, por muito tempo e 
quiçá ainda hoje, esbarrou em algumas dificuldades. Em 
primeiro lugar, os executivos, visto que os 
microcomputadores dispõem de teclado semelhante ao das 
máquinas de escrever, percebiam o equipamento como algo 
destinado ao trabalho de secretárias - e ofer~ciam 
resistência ao seu uso. Em segundo lugar, por não 
compartilharem do dialeto da informática, viram estabelecer
se extrema dificuldade de comunicação com os técnicos 
-uma verdadeira Babel. 

O Dialeto da Informática- Implicações Mercadológicas 

Sem maiores comentários, inserimos aqui um anúncio 
de certo microcomputador, publicado na revista Veja <133). 
Não se trata de revista técnica, mas destinada ao público em 
geral. 

Observe-se o hermetismo de expressões como "tem 
uma interface paralela e uma assíncrona implementada na 
placa de sistema", "drives do tipo slim na unidade de 
sistema", "todos os 8 slots de expansão aceitam placas de 
tamanho normal", "o clock do microprocessador( ... ) pode ser 
de 8 ou 4,77 MHz, chaveado por software", "o sistema op~ 
com memória virtual", e outras tantas. 

i::/3,~ VEJA, Revista S'emanal de l'nforma~flo, 
f.lb r i 1 , i 2/@3/i t;'B6. 

# fJ.'i 4) Edit·ora 
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Nexus 2600 é o mais novo 
lançamento da Scopus. Trata-se 
de um microcomputador de 
16 bits, com características de 
potência, grande velocidade 
e alta capacidade de memória. 
A Scopus reuniu. 1um só micro 
tudo o que os ou.:os não 
conseguiram reunir até hoje. 
Além da compatibilidade com 
o PC-XT, o Ne.x:us 2600 tem 
várias outras características · 
adicionais. 

No Nexus 2600 todos os 8 slots 
de expansão aceitam placas de 
tamanho normal, enquanto 
em outros micros 2 dos 8 slots 
aceitam apenas placas de 

. tamanho reduzido. 

A memória principal do Nexus 
2600 é de 70~ Kb, padrão para 
todos os modelos, sem a 
necessidade de adição de 
placas de expansão de memória. 

' 

\ 
\ 

#---.à··-

O Nexus 2600 tem uma interface 
paralela e uma assíncrona 
implementadas na placa de 
sistema, enquanto que nos 
outros um slot de expansão é 

ocupado pela interface paralela 
adicional além do custo extra. 

Este micro suporta muitas 
configurações de memória de 
massa, aceitando até 4 drives 
do tipo slim na unidade de 
sistema, possibilitando muitas 
opções de periféricos entre 
discos flexíveis, discos rígidos 
de 20Mb e fitas de back-up. 

Back·up em fita. O Nexus 2600 
dispõe de hardware e software 
para back-up de discos rígidos 
em fita magnética. 
A unidade de fita utilizada é a 
de 10Mb. O software permite o 

. salvamento do conteúdo total 
do disco e a recuperação total 
ou parcial deste conteúdo(*). 

O sistema operacional do Nexus 
2600 é o Sisne Versão 2.0. 
Além de ser compatível com o 
MS-DOS 2.1, este software 
suporta todas as configurações 
possíveis de periféricos do 
Nexus 2600 (*) .. 

O clock do microprocessador 
do Nexus 2600 pode ser de 8 ou 
4,77 MHz, chaveado por 
software. Todos os programas 
podem ser executados na 
velocidade de 8 MHz. com 
significativo aumento de 
performance, ou na velocidade 
padrão de 4,77 MHz, através de 
um simples toque de teclado. 
(Por razões de "timing", alguns 
poucos programas podem 
exigir exclusivamente esta 
última velocidade.) 

Faz parte do Nexus 2600 um 
pacote OPEN ACCESS, um 
avançado sistema integrado 
composto pelos seguintes 
módulos: planilha eletrônica, 
gerenciaaor de informações, 
editor de textos, gerador de 
gráficos, agenda e módulo 

. . 

de comunicações. O sistema 
opera com memória virtual, 
explorando toda a 
potencialidade do Nexus 2600. 
Tanto o sistema quanto a sua 
documentação são fornecidos 
em português. 

Configurações do Nexus 2600: 
Alinha 2600 está sendo lançada 
com 6 configurações básicas. 
Estas configurações podem ser 
aumentadas pelo usuár!o, através 
dos kits de expansão da família 
Nexus 2600. 

Modelos e Kits 

I 
Netus 

'"'" IEJ 
Ne•us 

"'" 

IEJ 
Nt~u'5 
.26~2 

·I~ -B-1 
Ne~us 

"" 
~~ 
NPIU$ ,., 

I~ ól 
Nuus 

"" 

-B- • unidade de dlsco flexível (dríve) 

@:] • unidade de disco rlgldo (winchester) 

I C::J I • unidade de fita "back-up" 

computadores 

5COPU5 
• Belo Horizonte (031) 222·4401 • Brasilia(061) 224·9156 
• Campinas (0192) 31-6826 • Curitiba (Ó41) 223-4491 
• Fortaleza (085) 244-2912 • Porto Alegre (051.2) 43·4277 
• Recife (081) 326-3844 • Rio de Jano:ro (021) 262-7188 
• Salvador (071) 230-5340 • Sào Paulo (011) 255-1033 

• (Software disponível a partir de abril/86.) 
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Pesq~isa Emp~rica e 

A~álise Estat~stica d~s 

Dad~s 
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Objetivos da Pesquisa 

Até aqui admitimos a hipótese da existência do 
autismo administrativo. O autismo corresponde à percepç~o 
que o indivíduo assume em funç~o do grupo em que atua - seja 
porque busca associar-se a grupos que tenham concepç~o de 
universo semelhante à sua, seja porque o grupo, ao acolhê
lo, lha imponha como condiç~o para dele participar. Por seu 
turno, essa percepç~o padronizada serve como elemento 
diferenciador dos indivíduos de um grupo em relaç~o aos 
pertencentes a outros. 

Estabelecemos, para verificar a confirmaç~o da 
hipótese, um arrazoado que se baseou em dois pontos. Em 
primeiro lugar, um conjunto interdisciplinar de experimentos 
e de textos teóricos que permitissem fundamentar a h.ipótese. 
Em segundo lugar, uma série de exemplos colhidos de nossa 
observaç~o pessoal. 

Vimos também que o autismo administrativo pode 
transformar-se em séria barreira às comunicaç5es: uma de 
suas explicitações mais importantes está justamente nas 
manifestações verbais. Pessoas de grupos sociais diferentes 
podem utilizar registros, idioletos, linguagens especiais 
enfim. Nessas linguagens especiais, vários fatos podem ser 
observados. Por e~~mplo, a ocorrência de dois termos 
completamente diferentes para designar o mesmo conceito. Ou, 
ao contrário, o mesmo termo designar, segundo o grupo 
social, conceitos completamente diferentes e, às vezes, até 
opostos. 

Para examinar a existência do autismo, vários 
planos de análise poderiam ser estabelecidos: a classe 
social a que pertence o indivíduo, sua faixa etária, seu 
sexo etc. No que concerne à administraç~o de empresas, um 
plano se sobreleva por sua import§ncia: dado que de modo 
geral as organizações, visando à eficiência, s~o 
segmentadas em departamentos, é possível que os grupos 
sociais daí decorrentes articulem sua própria linguagem 
especial, seu próprio código; e que, por força desse código 
específico, seja-lhes extremamente difícil comunicar-se com 
pessoas de outros grupos, de outros departamentos. 

Agora, resta-nos verificar empiricamente a n~o
existência, ou a existência, do autismo. Para tanto, 
elaboramos um questionário, que passamos a comentar. 
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Questionário 

O questionário consta de 14 perguntas referentes à 
associaç~o entre palavras <ou siglas} e conceitos; em alguns 
casos, pergunta-se simplesmente se a palavra ou sigla 
apresentada faz ou n~o sentido para quem esteja respondendo. 

A seleç~o das palavras ou siglas apresentadas n~o 
se deu aleatoriamente. Buscamos principalmente aquelas que, 
supúnhamos, pudessem permitir interpretaç~o diferente 
segundo a área de atuaç~o do indivíduo na empresa. 

Vale o registro de que a resposta ao questionário 
é de primeira reaç~o. Nas intruções, pede-se explicitamente: 
"O que importa neste questionário n~o é a resposta 
refletida, mas aquela ,de primeira impress~o. Por isso, 
responda rapidamente. N~o há resposta certa ou errada, vale 
a sua opini~o. Dessa forma, assinale, em cada quest~o, a 
alterna~iva que lhe pareça correta". 

Por se tratar de questionário de primeira reaç~o, 
tomamos um cuidado adicional. Na tentativa de anular 
eventual tendência de os indivíduos optarem pela primeira 
resposta apresentada, redigimos dois questionários com as 
alternativas invertidas. 

Comentários das Questões 

Apresentamos aos indivíduos 14 questões. Entre 
elas, algumas com a finalidade de discriminar os 
profissionais da área de INFORM~TICA <Análise de 
Sistemas/Processamento de Dados}. Outras, para diferenciar 
os indivíduos da área de FINANÇAS <Finanças/Contabilidade}. 
As demais n~o s~o características de nenhuma área e servem 
como questões de controle. Para comentar essas questões, 
podemos agrupá-las como segue. 
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QUESTõES DE INFORM~TICA 

As palavras e siglas que- pelo uso habitual, pelo 
significado específico ou pela associação específica de 
idéias - esperamos ser associadas aos profissionais de 
Informática são abordadas nas questões de números 1, 4, 5, 
G, 7, 9, 10 e 14 <Ver Anexo 2). Por força de sua disposiç~o 
no questionário, elas podem ser reunidas em dois subgrupos: 
Questões de Significado e Questões de Associaç~o. Para maior 
clareza, transcrevemo-las abaixo. 

Questões de Significado 

1) Se uma pessoa lhe disser: 

"Trata-se de uma quest~o transparente para o usuário", 

você entende que: 

a) A quest~o é clara para o usuário, ele a percebe bem 

b) A quest~o n~o é · notada pelo usuário, ele n~o a 

percebe. 

4) A palavra periférico sugere primeiro a idéia de: 

a) algo como um monitor de vídeo 

b) algo como um bairro afastado. 

5> A express~o lin9ua9em de alto nível significa uma 
linguagem a que as pessoas <não necessariamente você) 
geralmente têm: 

a) acesso mais fácil 

b) acesso mais difícil. 
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G> Na sua opini~o. um sistema em tempo real seria 

aquele que: 

a) permite atualizaç~o imediata, no momento da operaç~o 

b) atua em tempo físico, cronológico, e n~o em tempo 
psicológico. 

7) Para designar um sinal de um teclado - uma letra, um 
número - você usaria o termo: 

a) caráter 

b) caractér ou caractere. 

9) Para você, siglas como RAM, ROM, EPROM: 

a) fazem sentido 

b) n~o fazem sentido. 

Questões de Associaç~o 

Para as perguntas de associaç~o. anotamos instruç~o 
específica no questionário: "Nas próximas questões 
estabeleça, com base na sugest~o que lhe possa oferecer, a 
eventual relaç~o entre cada uma das palavras ou siglas em 
destaque, e uma das alternativas oferecidas " 

10) Ambiente: 

a> ecologia 

b) computaç'ão. 

14) Emular 

a> competir 

b) substituir. 
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Temos observado que os profissionais dos 
depar~amen~os de INFORMÁTICA <Análise de Sis~emas, 

Processamen~o de Dados) e afins u~ilizam mais freqüen~emen~e 
o ~ermo ~ransparen~e, por exemplo, com o significado' 
apresen~ado pela al~erna~iva _Q_ da ques~~o 1, enquan~o os 
profissionais de ou~ras áreas cos~umam dar-lhe o significado 
apresen~ado na al~erna~iva __ a_. Assim, nossa expec~a~iva é 
de al~a concen~raç~o de respos~as ~ para os profissionais 
de INFORMÁTICA e al~a concen~raç~o de respos~as __ a_ para 
profissionais de ou~ras áreas. 

Da mesma maneira, es~abelecemos 
relaç~o às demais ques~ões de Informá~ica, 
grupo de profissionais. Em resumo: 

1) - b 
4) - a 
5) - a 
ó) - a 
7) - b 
9) - a 

10) - b 
14> - b 

QUESTõES DE FINANÇAS 

expec~a~iva em 
para o mesmo 

De forma semelhan~e, elegemos ques~ões com 
palavras ou siglas que pudessem diferenciar os profissionais 
da área de Finanças dos demais porfissionais. S~o elas as 
de números 2, 3, 11 e 12, que ~ranscrevemos abaixo. 

Ques~ões de Significado 

2) Se sua empresa re~ira dinheiro da Caixa para pagar a 
um fornecedor, você diria que esse valor deve ser: 

a) Debi~ado à con~a Caixa 

b) Credi~ado à con~a Caixa. 



3) Você diria que: 

a) Está em situaç~o difícil uma empresa cujo 
<registros contábeis) apresente, por exemplo, o 
Total duas vezes maior que o Ativo Total. 
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Balanço 
Passivo 

b> N~o é possível adotar o par§metro da alternativa 
anterior, pois o valor do Passivo Total deve ser igual ao do 
Ativo Total. 

Questões de Associaç~o 

11> Bacen 

a> um remédio 

b) um banco. 

12> CDB 

a> algo relacionado a dinheiro 

b) algo relacionado a esporte. 

Esperamos, ent~o, alta concentraç~o de respostas dos 
profissionais de FINANÇAS conforme segue: 

2> - a 
3) - b 

11) - b 
12) - a 
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QUESTõES GERAIS 

Excetuando as questões de Informática e as de 
Finanças, chamamos às demais de QUESTõES GERAIS. Trata-se de 
palavras que em princípio s~o relativamente ambíguas e que, 
por isso, permitiriam entendimentos diferentes; no entanto, 
nossa experiência anterior n~o autoriza a suposiç~o de q~ 
~qnificado pudesse variar de acordo com a área de atividade 
profissional. Sendo assim, passamos a esperar que houvesse, 
independentemente da área de atividade dos sujeitos, alta 
concentraç~o de respostas na alternativa coincidente com o 
~qnificado que os dicionários lhe atribuem. Essas questões, 
de números 8 e 13, vêm transcritas em seguida: 

Quest~o de Significado 

8) Na frase "Essa opini~o v,ai de encontro à minha", 
você entende que as opiniões ali citadas: 

a) se apóiam uma à outra 

b) se contrapõem uma à outra. 

Quest~o de Associaç~o 

13> Plástico 

a) flexível e maleável 

b) duro e rígido. 

Alta concentraç~o de respostas de profissionais de 
todas as áreas, inclusive de Informática e de Finanças, era 
esperada como segue: 

8) - b 
13> - a 
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Planejamento da Amostra 

Trataremos neste momento de definir a populaç~o, 
de estabelecer o tamanho da amostra e de esclarecer a 
metodologia de eleiç~o das áreas de atividade profissional 
nela presentes. 

Populaç~o 

O conjunto para o qual os resultados de uma 
pesquisa s~o válidos chama-se populaç~o. O pesquisador 
sempre almeja de início que esse conjunto seja o mais amplo 
possível. 

é testar a hipótese de que 
no contexto empresarial 
para profissionais de 

exemplo, na nossa opini~o 

Ora, o nosso objetivo 
os termos e expressões usadas 
significam coisas diferentes 
diferentes áreas. Assim, por 
inicial, transparente tem, 
Informática, o significado de 
para outros profissionais tem o 

para os profissionais de 
n~o-p~ptível enquanto 
significado de claro. 

Colocam-se-nos ent~o dois problemas. Um teórico, 
ou seja, de como a populaç~o naturalmente se subdivide entre 
as áreas de especializaç~o profissional; outro, prático, de 
como atingir esses profissionais. 

Cremos razoável entender a populaç~o dividida 
conforme as grandes categorias profissionais estabelecidas 
pela departamentalizaç~o empresarial. Assim, teremos as 
áreas de Produç~o, Recursos Humanos, Finanças, Marketing, 
Informática e Outra, cada uma delas constituindo-se em um 
estrato da populaç~o. Esta última será ent~o o conjunto de 
todos os profissionais dessas áreas, exercendo suas 
atividades nas empresas. 

Por outro lado, tendo em vista nossas limitações 
de recursos, n~o é possível atingir a populaç~o toda. 

Como a coleta dos dados ficou limitada a parte dos 
alunos do Curso de Especializaç~o em Administraç~o para 
Graduados, da Fundaç~o Getúlio Vargas de S~o Paulo, o grupo 
atingido pela amostra é constituído de profissionais que 
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trabalham n~ Grande São Paulo e cidades circunvizinhas. 
Somente para esse grupo nossas conclusões serão válidas, de 
forma que a população a que se refere este estudo é a dos 
profissionais das empresas pequenas, médias e grandes 
localizadas nessa região. 

Cálculo do Tamanho da Amostra 

tamanho 
Obtém-se 
fórmula: 

Para que seja representativo da 
da amostra deve ser estatisticamente 

o tamanho da amostra de acordo com 

onde 

Zalfa/2 2 
c < ------------- ) 

e-o 

rt é o tamanho da amostra; 

p ( 1-p) :.J , 

Z é o número da tabela da Normal Reduzida; 

população, o 
determinado. 

a seguinte 

alfa/2 corresponde à metade do nível de significãncia; 

e-o corresponde ao erro máximo admitido; 

p corresponde à probabilidade de resposta ao item mais 
relevante do questionário. 

Para o desenvolvimento dos cálculos, 
estabelecidos os seguintes dados: 

Z = 1,545 (obtido na tabela apropriada) para 

ficaram 

alfa/2 = 0,05, ou seja, um nível de significãncia de 10%; 

e-o = 0,05, ou seja, um erro máximo admitido de 5% para a 
probabilidade a ser estimada; 



p = 1/2, ou seja, probabilidade de respos~a igual a 50% 
para cada umB das duas al~erna~ivas. 

Obs.: Na ausência de uma amos~ra-pilo~o e, 
por~an~o. desconhecendo _p_, supusemos p = 1/2. 

Desenvolvendo os cálculos, ob~emos o seguin~e: 

1,G45 2 
c < -------) • 1/2 

0,05 

T'l ~ 270,&0 

1/2 :J 

Em ou~ras palavras, ó ~amanho mínimo da amos~ra 
deve ser de 271 indivíduos. 

Resumindo, uma vez ado~ado n :> 
asseguramo-nos de que a proporç~o a ser es~imada 
erro máximo de 0,05 com Nível de Confiança de 90%. 

271, 
~erá um 

Eleiç~o das ~reas de A~ivídade Profissional 

Sob o ~í~ulo DADOS PROFISSIONAIS, no ques~ionário 
se oferece aos indivíduos a possibilidade de se enquadrarem 
em várias ca~egorias: ~ipo de organizaç~o em que ~rabalham, 
ramo de a~ividade dessa organizaç~o, depar~amen~o ou 
divis~o. se~or, nível hierárquico, formaç~o formal, faixa 
etária. 

Na verdade, para o presente ~rabalho nos interessa 
apenas verificar a possível associaç~o entre a área de 
atividade <departamento ou divis~o) do indivíduo e o seu 
iipo de resposta às questões. Os demais cruzamentos visam a 
análise futura e n~o ser~o aqui levados em con~a. 

As áreas de atividade a que os 
per~encem correspondem àquelas em que as empresas 
mais comumente se subdividem: Produç~o, Recursos 
Finanças/Contabilidade, Vendas/Marketing. Os 

indivíduos 
privadas 
Humanos, 

demais 
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departamentos, por serem menos representativos em número de 
indivíduos, foram agrupados sob o título Outra. 

N~o obstante o comentário acima, interessa-nos 
identificar indivíduos que dominem o jarg~o, a linguagem 
especial que supomos predomine na área de Informática. Por 
isso, estabelecemos uma divis~o adicional em que os 
sujeitos pudessem enquadrar-se, e no questionário a 
denominamos Análise de Sistemas/Processamento de Dados. Nos 
comentários, atribuiremos a essa área a denominaç~o de área 
de Informática. 

Coleta de Dados 

Um total de 312 indivíduos responderam ao 
questionário. Todos s~o alunos do Curso de Especializaç~o em 
Administraç~o para Graduados, da Fundaç~o Getúlio Vargas 
estabelecida na cidade de S~o Paulo. A coleta de dados foi 
realizada no mês de fevereiro de 1987, durante o período de 
matrícula desses alunos. A solicitação para que os alunos 
respondessem ao questionário foi feita a cada um deles e, 
nos casos em que houvesse qualquer indício de possível 
recusa <por exemplo, por falta de tempo>, era-lhes proposto 
que n~o respondessem; esse procedimento buscou que as 
respostas fossem o mais possível espontâneas. A pesquisa foi 
realizada em quatro dias diferentes, de modo a evitar 
qualquer tipo de concentraç~o como, por exemplo, de alunos 
de determinada série. 

Dos 312 questionários que obtiveram resposta, 32 
foram anulados por apresentarem problemas que dificultariam 
a análise estatística dos dados. Os principais d~les foram: 
<a> alguns indivíduos declararam que à época n~o 
trabalhavam: (b) em algumas questões os indivíduos n~o 

assinalaram resposta alguma; <c> em algumas questões os 
indivíduos assinalaram duas respostas. A amostra final 
constituiu-se, portanto, de 280 questionários, o que 
satisfaz a condiç~o n ~ 271. 

Mesmo todas essas cautelas n~o impediram certa 
homogeneidade. Se todos os que responderam ao questionário 
eram alunos de um curso de Administraç~o de Empresas, é de 
supor que esse interesse comum reduzisse a desejável 
heterogeneidade da amostra. Em resumo, a amostragem n~o é 
simples, ao acaso, mas intencional e n~o-probabilística: 
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Análise Estatística dos Dados 

O objetivo da pesquisa empírica, como já vimos, 
é verificar a hipótese da n~o-existência, ou da 
existência, do autismo administrativo. 

O autismo administrativo consiste, conforme 
propusemos, em modos padronizados pelo grupo social para que 
o indivíduo perceba o mundo que o cerca. Nas organizações, 
os grupos de atividade profissional constituem, em nossa 
sociedade industrial, um dos grupos de maior press~o para 
que o sujeito a eles adeqúe sua forma particular de 
perceber. Sendo assim, é de esperar que a área de atividade 
profissional possa de alguma forma influir nessa percepç~o. 
Essa, pelo menos, é nossa perspectiva. 

Para fazer o exame empírico, partimos da 
manifestaç~o verbal do autismo administrativo. Aplicamos um 
teste de independência a fim de verificar a concentraç~o do 
sentido específico de certas palavras, siglas e expressões, 
em certas áreas de atividade. Buscamos verificar se a área 
de atividade profissional do indivíduo induz ao tipo de 
resposta. Caso n~o se confirme a induç~o, concluiremos que 
existe independência entre a área de atividade profissional 
e o tipo de resposta. Caso se confirme a induç~o, 

concluiremos que é possível a dependência. 

Dessa forma, a hipótese de nulidade <HO> 
corresponderá sempre a independência entre as variáveis 
acima apontadas. Por seu turno, a hipótese alternativa <Hl> 
corresponderá sempre a dependência entre essas variáveis. 

O nível de siqnific§ncia estabelecido é de 1%. 
Isso significa que existe uma cha.tu::~=· de 1% de selecionarmos 
uma amostra que induza a conclusões erradas. 

O teste utilizado é um Chi Quadrado. O Chi 
Quadrado calculado se obtém da seguinte fórmula: 

2 
X 
cale 

= !!.::: .. 

2 



onde: 

2 
~ é o valor do Chi Quadrado calculado; 
cale 

i~ indica a somatória; 

é o número observado de ocorrências; 

é o número ~perado de ocorrências. 
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O nível de significância foi estabelecido em 1% e, 
já que todas as tabelas que ser~o apresentadas s~o do tipo 2 
x 2, o número de graus de liberdade é 1. 

O chi quadrado crítico corresponderâ sempre a 
&,&3, obtido da tabela apropriada. Isso significa que, se o 
chi quadrado calculado for menor que o chi quadrado crítico 
<menor do que &,&3), aceita-se a hipótese de nulidade. Em 
outras palavras: dentro dos parâmetros estabelecidos, 
aceita-se haver independência entre a área de atividade dos 
indivíduos e seu tipo de resposta. No caso oposto, em que o 
chi quadrado calculado seja maior que o chi quadrado crítico 
<maior do que &,&3>, rejeita-se a hipótese de nulidade. Se 
quisermos ser rigorosos do ponto de vista estatístico, nada 
mais podemos afirmar nesse caso. No entanto, sem esse rigor, 
a idéia que fica implícita é que, dentro dos parâmetros 
estabelecidos, a atividade profissional condiciona o 
~9nificado dos vocábulos propostos. 



Tabelas de Contingência - Comentários Iniciais 

O teste de Chi Quadrado é feito a partir de dados 
normalmente colhidos de uma tabela de dupla entrada chamada 
Tabela de Contingência. 

No nosso caso, na linha vertical da tabela est~o 
dispostas as áreas de atividade profissional dos indivíduos; 
na linha vertical, vêm os dados sobre o número de respostas 
dos indivíduos. 

Para maior clareza, reproduzimos abaixo um exemplo 
dos dados que a tabela conterá. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Resposta! I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I Area I Resposta Resposta 
Ide Atividade . I Certa I Errada I Total I 
1----------------------------------------------------l 
I Profissionais I Número I Número I Total I 
I da !Observado !Observado I 
I Area X I I I da 
I I Número I Número I 
I I Esperado I Esperado I Linha I 
1----------------------------------------------------l 
I I Número I Número I Total 
I Demais !Observado !Observado I 

I I I da 
Profissionais I Número I Número I 

I I Esperado I Esperado I Linha I 
1----------------------------------------------------l 

I Total I Total I Total I 
Tota 1 I da I da I I 

I I Coluna I Coluna I Geral I 
1----------------------------------------------------l 

As palavras Certa e Errada, apostas na tabela 
acima, n~o têm aqui o sentido habitual. Certa designa apenas 
nossa expectativa de alta concentraç~o de respostas dos 
profissionais de determinada área. Assim, com relaç~o a 
transparente, a resposta considerada Certa é a que apresenta 
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o significado de "n~o perceptível", pois nossa expectativa é 
que assim respondam, na maioria, os profissionais de 
Informática. Inversamente, Resposta Errada, nesse caso, 
corresponde ao significado de "claro". 

As tabelas que vªm a seguir obedecem à seguinte 
ordem: 

1) Quest~es de Informática 

a) Contraste: 

b) Contraste: 

c) Contraste: 

d) Contraste: 

Profissionais de Informática x 
Demais Profissionais. 

Profissionais de Produç~o x 
Demais Profissionais, exceto os 
de Informática. 

Profissionais de Finanças x 
Demais Profissionais, exceto os 
de Informática. 

Profissionais de Marketing x 
Demais Profissionais, exceto os 
de Informática. 

2) Quest~es de Finanças 

a) Contraste: 

b) Contraste: 

c) Contraste: 

d) Contraste: 

3) Quest~es Gerais 

a) Contraste: 

b) Contraste: 

Profissionais de Finanças 
Demais Profissionais. 

X 

Profissionais de Produção x 
Demais Profissionais, exceto os 
de Finanças. 

Profissionais de Marketing x 
Demais Profissionais, exceto os 
de Finanças. 

Profissionais de Informática x 
Demais Profissionais, exceto os 
de Finanças. 

Profissionais de Produç~o 
Demais Profissionais. 

Profissionais de Finanças 
Demais Profissionais. 

X 

X 



c) Contraste: 

d) Contraste: 

Profissionais de Marketing 
Demais Profissionais. 

Profissionais de Informática 
Demais Profissionais. 
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X 

X 

Obs.: Havíamos inicialmente previsto o grupo de 
Recursos Humanos. No entanto, como na coleta de dados o 
número de profissionais dessa área n~o foi significativo, 
eles foram agrupados na categoria Outra 

A quest~o de número 14 acabou por apresentar 
problemas dos quais só nos apercebemos à última hora. Em 
primeiro lugar, o verbo emular raramente é utilizado fora 
dos limites da área de Informática. Por esse motivo, já nas 
respostas aos primeiros questionários muitos se queixaram do 
fato de desconhecerem completamente a palavra. Em segundo 
lugar, os dicionários registram para o vocábulo emular os 
significados de ~petir e imitar. Sendo assim, as 
alternativas apresentadas <substituir, que é muito próximo 
de imitar, e ~petir) poderiam induzir a erro devido a sua 
própria elaboraç~o. Como resultado, desprezamos a quest~o 
14 em todas as compilações e cálculos e consideramos o 
questionário como composto de apenas 13 questões. 

Se tivéssemos incluído a quest~o 14, os resultados 
n~o teriam levado a conclus~o diferente daquela aqui obtida; 
desenvolvemos à parte os cálculos para comprovar isso. 

Tabelas de Contingªncia - Dados e Cálculos 

Apresentamos a seguir, de acordo com nosso plano, 
as Tabelas de Contingªncia com os respectivos dados; os 
cálculos a partir delas efetuados; e as conclusões 
estatísticas daí decorrentes. 
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Tabela de Contingência # 1 

Quest3es de Informática 

Respostas Consideradas Certas: 1-b, 4-a, 5-a, G-a, 7-b, 
9-a, 10-b. 

Contraste: Profissionais de Informática X Demais 
Profissionais 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Resposta! I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ~rea I I 
I . I C I E I Total 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Informática I 2G1 I 82 I 343 I 

I I I 
I I 178,501 154,50 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Demais I 759 I 858 I 1.G17 I 
I I I I I 
I I 841,501 775,50 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Tota 1 1. 020 I 940 I 1. 9GO 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 

Cálculos 

Para esta primeira tabela de contingência, 
apresentaremos todos os cálculos que levam à obtenç~o do Chi 
Quadrado calculado. Como o procedimento é sempre o mesmo, 
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nas próximas tabelas não os desenvolveremos, a fim de 
conseguir uma apresentação mais clara dos resultados. Apenas 
os números finais serão lá anotados. 

2 
(251 - 178,50) <82 - 154,50) 

2 

Chi Quadrado Calculado = ---------------- + -------------- + 

2 
(759 - 841,50) 

+ ---------------- + 
841,50 

178,50 

2 
(858 - 775,50) 

---------------- = 
775,50 

154,50 

5.805,25 5.805,25 5.805,25 5.805,25 
= ---------- + ---------- + ---------- + ---------- = 

178,50 154,50 841,50 775,50 

= 38,13 + 41,38 + 8,09 + 8,78 = 95,38 

Chegamos, assim, à conclusão de que o Chi Quadrado 
Calculado é de 95,38. Ora, como sabemos, o valor do Chi 
Quadrado Crítico, obtido na tabela apropriada, é de 5,53. 
Sabemos também que, se o Chi Quadrado Calculado for menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO. Inversamente, se o Chi Quadrado Calculado for 
maior que o Chi Quadrado Crítico, então devemos rejeitar a 
hipótese de nulidade. 

Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado 
Chi Quadrado Crítico 

= 95,38 
= G,G3 

Conclusão: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou maior 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos rejeitar a hipótese de 
nulidade HO. Com menos rigor estatístico, aceitamos que a 
área profissional está induzindo o sentido das palavras 
selecionadas. 
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Tabela de Contingência # 2 

Questões de Informática 

Respostas Consideradas Certas: 1-b, 
9-a, 

4-a, 5-a, 
10-b. 

5-a, 7-b, 

Contraste: Profissionais de Produç~o x Demais 
Profissionais, exceto de Informática. 

HO - O número de respostas consideradas certas independa da 
área de atividade profissional dos indivíd~ ----

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Resposta! I I 
1 I I I 
I I I I 
I I I I 
I ~rea I 1 I 
I . I C I E I Tota 1 I 
1----------------------------------------------------l 
I 1 I I 
I Produção I 215 I 233 448 I 
1 I 
I I 21 O, 29 I 237,71 I I 
1----------------------------------------------------l 

I I I I 
Demais I 544 I 625 I 1.159 I 

I I I I 
I I 548,711 620,29 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total I 759 I 858 I 1.517 I 
I I l I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 0,28 
Chi Quadrado Crítico = 6,63 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor estatístico, podemos dizer que a área de atividade 
profissional n~o está induzindo o sentido das palavras 
consideradas. 
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Tabela de Contingência # 3 

Questões de Informática 

Respostas Consideradas Certas: 1-b, 
9-a, 

4-a, 5-a, 
10-b. 

6-a, 7-b, 

Contraste: Profissionais de Finanças x Demais 
Profissionais, exceto de Informática. 

HO - O número de respostas consideradas certas independa da 
área de atividade profissional dos indivíd~ ----

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
1 Resposta! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I J{rea I I 
I . I C I E I Tota 1 I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Finanças I 203 I 231 I 434 I 

I I I I 
I I 203,711 230,29 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I 
I Demais I 556 627 I 1.183 I 
I I I I 
I I 555,291 627,71 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total I 759 I 858 I 1.617 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado 
Chi Quadrado Crítico 

= 0,01 
= 6,63 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 



Tabela de Contingência # 4 

Questões de Informática 

Respostas Consideradas Certas: 1-b, 
9-a, 

4-a, 5-a, 
10-b. 

G-a, 7-b, 

Contraste: Profissionais de Marketin9 x Demais 
Profissionais, exceto de Informática. 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l I I I 1 I 
I Resposta! 1 I 
1 I I I 
I I 1 I 
1 I I 1 
I Ârea I 1 1 
1 . 1 C I E I Tota 1 1 
1----------------------------------------------------1 
I I I I 1 
I Market i ng 1 154 I 185 I 350 I 
I I I I I 
I 1 154,291 185,71 I 1 
1----------------------------------------------------l 
I I l I I 

Demais 595 I 572 I 1. 257 1 
I I I 

1 594,711 &72,29 I 1 
1----------------------------------------------------1 
1 1 1 I I 
1 Total I 759 1 858 I 1.517 I 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado 
Chi Quadrado Crítico 

= 0,001 ou, melhor, 0,00 
= G,&3 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 



Tabela de Contingência # 5 

Questões de Finanças 

Respostas Consideradas Certas: 2-a, 3-b, 11-b, 12-a. 

Contraste: Profissionais de Finanças X Demais 
Profissionais. 

HO - O número de respostas consideradas certas independa da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 

Resposta! I I I 
1 I I I 
I I I I 
I I I 

Área I I 
I . I C I E I Tota 1 I 
l----------------------------------------------------1 
I I 1 I I 
1 Finanças I 204 1 44 1 248 1 
I 1 I I I 
1 I 180,691 67,31 I I 
1----------------------------------------------------l 
1 I I I I 
I Demais I 612 1 260 I 872 1 
I I I I 1 
I I 635,311 236,69 I I 
1----------------------------------------------------l 
I 1 I I I 
I Total I 816 I 304 I 1.120 I 
I I I I I 
1-------------------------~--------------------------l 

Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado 
Chi Quadrado Crítico 

= 14,24 
= ó,63 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou maior 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos rejeitar a hipótese de 
nulidade HO. Com menos rigor: aceitamos que a área 
profissional está induzindo o sentido das palavras 
consideradas. 
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Tabela de Contingência # 

Questões de Finanças 

Respostas Consideradas Certas: 2-a, 3-b, 11-b, 12-a. 

Contraste: Profissionais de Produç~o x Demais 
Profissionais, exceto os de Finanças. 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Resposta! I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I ~rea I I I 
I . I C I E I Total I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Produç~o I 175 I 80 I 255 I 
I I I I 
I I 179,571 75,33 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Demais I 435 I 180 I 515 I 
I I I I I 
I I 432,331 183,57 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total I 512 I 250 I 872 I 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 
Chi Quadrado Crítico = 

0,35 
5,53 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Tabela de Contingência * 7 

Questões de Finanças 

Respostas Consideradas Certas: 2-a, 3-b, 11-b, 12-a. 

Contraste: Profissionais de Marketinq __ ~x~--~D~e~m~a~i~s 
Profissionais, exceto os de Finanças. 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
l l I I I 

Resposta! I l I 
I l l I 
I I I 

I 
~rea I 

I . I C I E I Tota 1 I 
l---------------------~------------------------------1 
l I l I I 

Marketing I 134 I 55 I 200 I 
I I I I 

I I 140,371 59,53 I I 
l----------------------------------------------------1 
I I I I I 
I Demais I 478 I 194 I 572 I 
I I I I 
I 1 471,531 200,37 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total 512 I 250 I 872 1 
I 1 I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 
Chi Quadrado Crítico = 

1,25 
5,53 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Tabela de Contingência # 8 

Questões de Finanças 

Respostas Consideradas Certas: 2-a, 3-b, 11-b, 12-a. 

Contraste: Profissionais de Informática X Demais 
Profissionais, exceto os de Finanças. 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 

Resposta! I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

.l{rea I I I 
I . I C I E I Total I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Informática I 150 I 4& I 19& I 
I I I I I 
I I 137 I 5& I 58 I 44 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Demais I 4&2 I 214 &7& 
I I I 
I I 474,441 201,5& I I 
1----------------------------------------------------l 

I I I I 
Total I &12 I 2&0 I 872 I 

I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 
Chi Quadrado Crítico = 

4,87 
&,&3 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Tabela de Contingência # 9 

Questões Gerais 

Respostas Consideradas Certas: 8-b, 13-a. 

Contraste: Profissionais de X Demais 
Profissionais. 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Resposta! I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
1 ~rea I I I 
I . I C 1 E I Total I 
1----------------------------------------------------l 
I I 
I Produç~o 50 I 58 128 
I I 
I I 55,501 52,40 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Demais 227 I 205 I 432 
I 1 I 
I I 221,401 210,50 I I 
1----------------------------------------------------l 
I 1 I I I 
I Total I 287 I 273 I 550 I 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 
Chi Quadrado Crítico = 

1,27 
5,53 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Tabela de Contingência # 10 

Questões Gerais 

Respostas Consideradas Certas: 8-b, 13-a. 

Contraste: Profissionais de Finanças X Demais 
Profissionais. 

HO - O número de respostas consideradas certas independa da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I 
I Resposta! I 
I I I 
I I I 
I I I 
I .l{rea I . I 
I . I C I E I Tota 1 I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Finanças I G7 I 57 I 124 I 

I I I 
I I G3, 55 I GO, 45 I I 
1----------------------------------------------------l 

I I 
Demais I 220 I 21G 43G 

I I 
I I 223,451 212,55 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total I 287 273 I 5GO I 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 
Chi Quadrado Crítico = 

0,50 
G,G3 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa Hl. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Tabela de Contingência # 11 

Questões Gerais 

Respostas Consideradas Certas: 8-b, 13-a. 

Contraste: Profissionais de 
Profissionais. 

Mar ket i n q __ ___;x;..;._ _ __;;D;;:_e;;;;..m;;;;..;;;;a;.;;i..=.s 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

Hl - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I 
1 Resposta! I I 

I I I 
I I I 
I I I 

J{rea I I 
I . I C I E I Tota 1 1 
1----------------------------------------------------l 
1 I I I I 
I Market i ng I 51 I 49 I 100 I 
I I I I I 
I I 51,251 48,75 1 I 
1----------------------------------------------------l 

I I I I 
Demais I 23ó 224 4ó0 

I 
I I 235,751 224,25 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total I 287 I 273 I 5ó0 I 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado 
Chi Quadrado Crítico 

= 0,003 ou, melhor, 0,00 
= b,G3 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Tabela de Contingência # 12 

Questões Gerais 

Respostas Consideradas Certas: 8-b, 13-a. 

Contraste: Profissionais de Informática X Demais 
Profissionais. 

HO - O número de respostas consideradas certas independe da 
área de atividade profissional dos indivíduos. 

H1 - O número de respostas consideradas certas depende da 
área da área de atividade profissional dos indivíduos. 

1----------------------------------------------------l 
I I I I I 

Resposta! I I 
I I I 
I I I 
I I I I 

~rea I I I I 
I . I C I E I Tota 1 I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Informática I 55 I 43 I 98 I 

I I I I 
I I 50, 22 I 47,78 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I 
I Demais I 232 1 230 I 452 
I I I I 
I I 235,781 225,22 I I 
1----------------------------------------------------l 
I I I I I 
I Total I 287 I 273 I 550 I 
I I I I I 
1----------------------------------------------------l 
Resultados Finais: 
Chi Quadrado Calculado = 
Chi Quadrado Crítico = 

1,13 
5,53 

Conclus~o: Como o Chi Quadrado Calculado se revelou menor 
que o Chi Quadrado Crítico, devemos aceitar a hipótese de 
nulidade HO e rejeitar a hipótese alternativa H1. Com menos 
rigor: a área profissional n~o está induzindo o sentido das 
palavras consideradas. 
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Análise dos Resultados de Algumas Questões 

Já n~o mais sob o enfoque do Chi Quadrado, é 
importante analisarmos a concentraç~o de respostas dadas a 
algumas das questões. 

Insistimos, por várias vezes, em que é sumamente 
importante, para efetivar-se a comunicaç~o, que o código 
seja comum aos envolvidos no'processo: o emissor e o 
receptor. Registramos também que a seleç~o das palavras, 
expressões e siglas para fazerem parte do questionário teve 
por base um critério: sua polissemia. A percepç~o de essas 
palavras poderem assumir mais de um sentido decorreu, por 
sua vez, da observaç~o pessoal nas empresas, ao longo dos 
últimos anos. 

Pois bem, se analisarmos os resultados individuais 
de algumas das questões, veremos que nossa opini~o n~o era 
infundada. Examinemos alguns dados. 

QUESTôES DE INFORM~TICA 

1) Se uma pessoa lhe disser: 

"Trata-se de uma quest~o transparente para o usuário", 
você entende que: 

a) A quest~o é clara para o usuário, ele a percebe bem. 

b) A quest~o n~o é notada pelo usuário, ele n~o a 
percebe. 

As respostas a essa quest~o forneceram os 
resultados: 

Profissionais de Informática: 

seguintes 

a) 10 respostas - 20% do total de Profissionais de 
Informática que responderam ao questionário; 

b) 39 respostas- 80% do mesmo total. 
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Demais Profissionais: 

a> 198 respostas 8&% do total dos Demais 
Profissionais que responderam ao questionário; 

b> 33 respostas 14% do mesmo total. 

Comentário: A concentràç~o das respostas praticamente se 
inverteu. Enquanto apenas 20% dos Profissionais de 
Informática escolheram a alternativa __ a_, 8&% dos Demais 
Profissionais escolheram essa alternativa. Inversamente, 
enquanto 80% dos Profissionais de Informática escolheram a 
alternativa b , apenas 14% dos Demais Profissionais 
escolheram essa alternativa. 

7> Para designar um sinal de um teclado - uma letra, um 
número - você usaria o termo: 

a> caráter. 

b) caractér ou caractere. 

Profissionais de Informática 

a> 1 resposta 2% do total; 

b) 48 respostas 98% do total. 

Demais Profissionais 

a> 5 respostas 2% do total; 

b) 22& respostas 98% do total. 

Comentário: A concentraç~o de respostas a esta quest~o n~o 
diferencia os Profissionais de Informática dos Demais; pelo 
contrário, as respectivas proporções coincidiram. No 
entanto, cabe aqui uma observaç~o: a resposta preferida 
pelos p~quisados n~o é a que está consignada nos 
dicionários. 

Ocorrem fatos interessantes com a palavra caráter. 
Em primeiro lugar, seu plural escapa à forma mais 
comum do idioma. Se cadáver forma cadáveres; revólver, 
revólveres; mártir, mártires, ent~o seria de esperar-se, de 
caráter, carácteres, o que de fato n~o ocorre: o plural é 
caracteres (caractéres>. Em segundo lugar, no respectivo 
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verbete do Dicionário Etimoló~ico Nova Fronteira da Lín~~ 
Portu~~. encontramos o seguinte: 

"caráter -< ... )'forma que se dá~ letra manuscrita ou ao 
tipo de imprensa'; 'cunho, marca''~xt. qualidade inerente a 
uma pessoa, animal ou coisa'( ... ) " 

O Novo Dicionário Etimoló~ico da 
Portu~~. de Rodrigo Fontinha <Domingos Barreira, 
registra a forma mais antiga carácter: 

Lín~.!:!.,! 
Porto> 

"carácter -< ... )Sinal gravado em qualquer coisa; marca; 
tipo de imprensa; índole; conjunto das qualidades, boas ou 
más, duma pessoa< ... >." 

Sendo assim, o primeiro significado dessa palavra 
corresponde a sinal, marca, tip2; somente na acepção 
extensiva corresponde ~ índole humana. 

O que temos observado é que, com o advento da 
Informática, passou a ser corrente o uso de um termo para 
designar as letras, número e outros sinais dos teclados dos 
computadores. 

Supomos, então, que os profissionais dessa área 
associassem o termo caráter a índole, temperamento; e que, 
para designar os sinais, outro termo seria mais lógico: 
caracter (caractér> ou caractere, singular "lógico" de 
caracteres. Esperávamos, antes da pesquisa, que a variaç~o 
da palavra comentada servisse justamente para diferençar os 
Profissionais de Informática dos Demais. No entanto, nossa 
expectativa n~o se confirmou. A grande maioria dos 
profissionais de todas as áreas optou pela resposta 
"errada". Imaginamos que tal fato se deva a que a difus~o da 
Informática tenha servido também ~ causa da difusão da forma 
variante do termo. 

Por outro lado, a evoluç~o de um idioma pode 
alterar a prosódia; seria etimologicamente normal, por 
exemplo, que o acento contempor§neo da palavra aqui tratada 
redundasse oxítono - mas nada, afora o uso, justifica 
alteraç~o da forma dessa palavra para estabelecer a suposta 
distinç~o de sentido, ainda mais que sua acepção primeira 
corresponde a sinal. 

Em resumo, o fato relevante é que as respostas ~ 
quest~o proposta indicaram contundente preferência pela 
forma não consignada pelos dicionários, o que implica, nos 
limites estatísticos impostos, a observaç~o de uma 
instabilidade do código no que se refere a esse termo. E, 
como vimos, para que emissor e receptor se comuniquem é 
basilar que o código lhes seja comum. 
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QUESTõES GERAIS 

Talvez valha o registro de que n~o buscamos 
defender este ou aquele sentido, esta ou aquela forma de uma 
palavra. Buscamos, sim, observar as mudanças e diferenças de 
sentido e forma para verificarmos suas implicações ~ 
comunicaç~o. Por conseguinte, procuramos examinar os 
problemas de comunicaç~o que daí podem advir na relaç~o 

entre as pessoas, particularmente entre os profissionais das 
empresas: subordinado e supervisor; profissionais de 
Produç~o e profissionais de Marketing; representante de uma 
empresa e cliente. 

Observemos os resultados obtidos em pelo menos uma 
quest~o; 

8> Na frase "Essa opini~o vai de encontro à minha" 

você entende que as opiniões ali citadas: 

a) se apóiam uma à outra. 

b> se contrapõem uma à outra. 

Todos os Profissionais Consultados 

a) 223 respostas 80% do total. 

b) 57 respostas 20% do total. 

Comentário: Aqui também as respostas se concentraram na 
alternativa que contrária o preceituado nos dicionários. O 
Novo Dicionário da Língua Portug~, de Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, indica que a alternativa _Q_ deveria ter 
sido a preferida, pois a locuç~o de encontro a significa 
algo como confrontar-se, contrapor-se. Para o significado 
anotado na alternativa __ a_ existe uma outra locuç~o: ~ 
encontro de. De toda forma, se se passasse aqui o mesmo que 
em relaç~o a caracter <caractér), em que a concentraç~o de 
respostas correspondeu à quase totalidade da amostra, seria 
de imaginar poucos problemas, daí decorrentes, de 
comunicaç~o na empresa. No entanto, no caso da presente 
quest~o , 57 pessoas responderam de acordo com o dicionário 
e 223 responderam de forma contrária a ele. Isso s)gnifica 
que a mesma locuç~o tem, para essas pessoas, significado 
2posto. E podemos imaginar a confus~o que isso pode gerar. 
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Conclusões da Análise Estatística dos Dados 

Os dados examinados sugerem a existência, com 
relaç~o às palavras e expressões utilizadas no questionário, 
do autismo enquanto manifestaç~o verbal. Em outros termos, o 
código n~o é comum às áreas de atividade profissional. Em 
alguns casos, o mesmo termo chega a assumir significado 
Qposto em diferentes departamentos. 

Assim é que, com relaç~o a certas palavras e 
expressões específicas à área de Informática, o teste n~o 
contrariou nossa expectativa. O Chi Quadrado calculado para 
as respostas dos profissionais dessa área e para as 
respostas dos profissionais das demais áreas resultou em 
número muito maior que o Chi Quadrado Crítico, indicando 
alta associaç~o. Rejeitou-se, nesse caso, a hipótese que 
afirmava haver independência entre o tipo de resposta e a 
área de atividade profissional. 

Em oposiç~o, utilizando as mesmas palavras e 
expressões específicas da área de Informática, as respostas 
dos profissionais de cada uma das demais áreas, confontadas 
com as respostas dos profissionais das áreas complementares 
<exceto os de Informática), indicaram baixa associaç~o, 

dentro do nível de confiança estabelecido. Vale dizer, em 
cada um desses casos, os dados levaram à aceitaç~o da 
hipótese de nulidade, que afirmava haver independência entre 
o tipo de resposta e a área de atividade profissional. 

As mesmas conclusões se obtêm ao examinarmos as 
palavras e expressões de Finanças. O Chi Quadrado calculado 
para as respostas dos profissionais dessa área, em contraste 
com as respostas dos dos profissionais das demais áreas, 
resultou em número maior que o Chi Quadrado Crítico, 
indicando alta associaç~o. Re,jeitou-se, nesse caso, a 
hipótese que afirmava haver independência entre o tipo de 
resposta e a área profissional. 

Em oposiç~o, aqui também as respostas dos 
profissionais de cada uma das outras áreas de atividade, 
confrontadas com as respostas dos profissionais das áreas 
complementares <exceto os de Finanças>, acusaram 
distribuiç~o relativamente uniforme. Isso nos levou a 
aceitar a hipótese de nulidade, que afirmava haver 
independência entre o tipo de resposta e a área 
profissional. 

Se tomarmos as palavras e express5es n~o 

específicas a nenhuma área de atividade, a análise 
estatística dos dados indicou baixa associaç~o entre o tipo 
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de resposta e a área de atividade profissional. O Chi 
Quadrado calculado, em cada caso, foi sempre inferior ao Chi 
Quadrado Crítico. Dessa forma, em cada caso se aceitou a 
hipótese de nulidade, que afirmava haver independência entre 
o tipo de resposta e a área de atividade profissional. 

Sendo assim, dentro dos limites estabelecidos na 
pesquisa, pode-se dar por comprovado por teste estatístico, 
tanto em prova <necessária> de A para B, como em prova 
<suficiente> de B para A, o autismo administrativo enquanto 
manifestaç~o verbal. 
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CONCLUSXO 

Inicialmente, admitimos a hipótese da existência 
do que viemos a chamar autismo administrativo. O autismo 
corresponde, conforme nossa proposta, à percepç~o que o 
indivíduo assume em funç~o do grupo em que atua - seja 
porque busca associar-se a grupos que tenham concepç~o de 
universo semelhante à sua, seja porque o grupo, ao acolhê
lo, lha imponha como condiç~o para dele participar. Por seu 
turno, essa percepç~o padronizada serve como elemento 
diferenciador dos indivíduos de um grupo em relaç~o aos 
pertencentes a outros. 

Estabelecemos, para verificar a confirmaç~o da 
hipótese, um arrazoado que se baseou em três pontos. Em 
primeiro lugar, um conjunto interdisciplinar de experimentos 
e de textos teóricos que permitissem fundamentá-la. Em 
segundo lugar, uma série de exemplos colhidos de nossa 
observaç~o pessoal. Finalmente, uma pesquisa empírica 
estatisticamente embasada. 

Vimos também que o autismo administrativo pode 
transformar-se em séria barreira às comunicações: uma de 
suas explicitações mais importantes está justamente nas 
manifestações verbais. Pessoas de grupos sociais diferentes 
podem utilizar registros, idioletos, linguagens especiais 
enfim. Nessas linguagens especiais, vários fatos podem ser 
observados. Por exemplo, o mesmo termo designar, segundo o 
grupo social, conceitos completamente diferentes e, às 
vezes, até opostos. 

A fim de verificar a existência do autismo, vários 
planos de análise poderiam ter sido estabelecidos: a classe 
social a que pertence o indivíduo, sua faixa etária, seu 
sexo etc. No que concerne à administraç~o de empresas, um 
plano mereceu destaque por sua import~ncia: dado que de 
modo geral as organizações, visando à eficiência, s~o 
segmentadas em departamentos especializados por funç~o, 
consideramos possível que os conseqüentes grupos 
profissionais articulassem sua própria linguagem especial, 
seu próprio código; e que, por força desse código 
específico, lhes fosse extremamente difícil comunicar-se com 
pessoas de outros grupos, de outros departamentos - ainda 
que às vezes sem consciência dessa dificuldade, tornando 
ainda maior o problema. 

O que vimos foi a confirmaç~o de nossa 
expectativa, pelo menos no que tange à manifestaç~o verbal 
do autismo. Tanto os experimentos e textos teóricos, quanto 
a observaç~o pessoal, como, ainda, a pesquisa empírica, 
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conduziram a conclus~o semelhante: uma mesma palavra pode 
ter sentido completamente diferente para pessoas de 
departamentos diferentes; pode ter, também, sentido 
uniformemente distribuído entre essas pessoas, mas 
divergente daquele contemporaneamente estabelecido nos 
dicionários. 

Convém acrescentar que apenas a manifestaç~o 
verbal do autismo foi testada empiricamente, mas isso n~o 

significa que somente ela exista. Ao longo deste trabalho, 
vimos que as pessoas conferem especial importância aos 
índices, elementos capitais nas comunicaç5es e talvez ainda 
mais decisivos dentro das organizaç5es. 

Se, ainda uma vez, nos lembrarmos da imperiosa 
necessidade de que, para que a comunicaç~o se efetive, o 
código seja comum a emissor e receptor; e se nos lembrarmos 
de que n~o s~o esses os únicos fatos geradores <permitam-nos 
os profissionais do Direito o uso dessa express~o> de ruído 
nas comunicações, ent~o concluiremos que, quando pensamos 
estar-nos comunicando claramente, transparentemente com o 
receptor, poderemos na verdade estar contribuindo para a 
criaç~o de graves mal-entendidos. E que isso, além de outras 
conseqüências, implica consumir recursos das empresas em 
que trabalhamos, principalmente temp2 e, em última análise, 
dinheiro. 

N~o há uma receita, n~o há "pacotes" prontos para 
minimizar esses problemas. Cremos mesmo impossível isentar
nos completamente do autismo sem com isso incidir na criaç~o 
de outras dificuldades - nesta mesma monografia o autismo 
se manifesta em algumas passagens. 

Mas podemos, no mínimo, nos conscientizar da 
existência de tais problemas - e já teremos dado um grande 
passo avante. Podemos também, o que talvez seja mais 
importante, alterar nosso modelo de comunicaç~o, dando-lhe 
outra perspectiva: concedendo, a quem merece, a devida 
consideraç~o - O RECEPTOR. 
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ANEXO 1 
--------------

S~o Paulo, janeiro/fevereiro de 1987 

Prezado(a) Senhor(a) 

O ques~ionário anexo é de cunho acadêmico e 
servirá ao embasamen~o es~a~ístico de uma ~ese de mes~rado 

na Fundaç~o Ge~úlio Vargas de S~o Paulo. 

É mui~o impor~an~e o seu apoio, 
que responda às ques~ões alli colocadas
~empo; em média, 7 minu~os é suficien~e 

todo o ques~ionário. 

por isso solici~o 
n~o há limi~e de 
para responder a 

Antecipadamente agradeço sua colaboraç~o. Ao mesmo 
~empo, quero assegurar que as informações prestadas ser~o 

usadas exclusivamente, e de forma agregada, na elaboraç~o da 
tese;; e que de nenhuma maneira qualquer dado particular 
será divulgado. 

Atenciosamen~e 

Mauro Tapias Gomes 

Aluno do Curso de Mestrado da Escola de Administraç~o de 
Empresas de S~o Paulo, da Fundaç~o Getúlio Vargas. 



ANEXO 2 
------------------

QUESTIONJCRIO 
------------------------

INSTRUÇesES 
========== 

O que impor~a nes~e ques~ionário n~o é a respos~a 

refle~ida, mas aquela da primeira impress~o. Por isso, 
responda rapidamen~e. N~o há respos~a cer~a ou errada, vale 
a sua opini~o. Dessa forma, assinale, em cada ques~~o, a 
al~erna~iva que mais lhe pareça corre~a. 

QUESTesES 
----------------

1) Se uma pessoa lhe disser: 

"Tra~a-se de uma ques~~o ~ransparen~e para o usuário", 

você en~ende que: 

a) A ques~~o é clara para o usuário, ele a percebe bem. 

b) A ques~~o n~o é no~ada pelo usuário, 
percebe. 

ele n~o a 

2> Se a sua empresa re~ira dinheiro da Caixa para pagar 
a um fornecedor, você diria que esse valor deve ser: 

a) Debi~ado à con~a Caixa. 

b) Credi~ado à con~a Caixa. 

CONTINUA 



3> Você diria que: 

a) Está em situaç~o difícil uma empresa cujo 
<registros contábeis) apresente, por exemplo, o 
Total duas vezes maior que o Ativo Total. 

Balanço 
Passivo 

b) N~o é possível adotar o parâmetro da alternativa 
anterior, pois o valor do Passivo Total deve ser igual ao 
do Ativo Total. 

4) A palavra periférico sugere primeiro a idéia de: 

a) algo como um monitor de vídeo. 

b) algo como um bairro afastado. 

5) A express~o linquaqem de alto nível significa uma 
linguagem a que as pessoas <n~o necessariamente você) 
geralmente têm: 

a) acesso mais fácil; 

b) acesso mais difícil. 

&> Na sua opini~o, um sistema em tempo real seria 
aquele que: 

~) permite atualizaç~o imediata, 
operaÇ~o. 

no momento da 

b) atua em tempo físico, 
psicológico. 

cronológico, e n~o em tempo 

7> Para designar um sinal de um teclado - uma letra, um 
número - você usaria o termo: 

a) caráter; 

b) caractér ou caractere. 

8) Na frase "Essa opini~o vai de encontro à minha", 
você entende que as opiniões ali citadas: 

a) se apóiam uma à outra; 

b) se contrapõem uma à outra. 
CONTINUA 



9> Para você, siglas como RAM, ROM, EPROM: 

a) fazem sen~ido. 

b) n~o fazem sen~ido. 

Nas próximas ques~ões es~abeleça, com base na suges~~o 
que lhe possa oferecer, a even~ual relaç~o en~re cada uma 
das palavras ou siglas em des~aque, e uma das al~erna~ivas 
oferecidas. 

10) Ambien~e: 

a> ecologia. 

b) compu~aç~o. 

11> Bacen 

a) um remédio. 

b) um banco. 

12> CDB 

a) algo relacionado a dinheiro. 

b) algo relacionado a espor~e. 

13> Plás~ico 

a> flexível e maleável. 

b) duro e rígido. 

14) Emular 

a) compe~ir. 

b) subs~i~uir. 

CONTINUA 



DADOS PROFISSIONAIS 
=================== 

1) A organizaç~o em que você trabalha se enquadraria 
melhor em qual das classificações abaixo? <se n~o trabalha, 
passe para a quest~o G> 

a) empresa privada multinacional; 

b) empresa <ou microempresa) privada nacional; 

c) empresa pública (ou de economia mista> nacional; 

d) outra <especifique) 

2) O ramo predominante de atividade dessa empresa é: 

a) bancário. 

b) comércio de 

c) indústria de 

d) outro (especificar) 

3) O setor em que você trabalha se enquadraria melhor 
dentro de qual das divisões abaixo? 

a) Produç~o; 

b) Recursos Humanos; 

c) Finanças/Contabilidade; 

d) Vendas/Marketing; 

e) Análise de Sistemas/Processamento de Dados; 

f) Outra (especificar). 

4> Dentro dessa divis~o, especifique <se for o caso) o 
Departamento e/ou o Setor em que você trabalha: 

CONTINUA 



5) Especifique seu nível hie~á~quico na emp~esa: 

a) Ge~ente ou acima. 

b) Abaixo de Ge~ente. 

G> Anote se sua educaç~o fo~mal completa é: 

a> Supe~io~ <especifique a á~ea: Engenha~ia, Economia 
etc.) . . . . . 

b) N~o supe~io~ <secundá~io e p~imá~io). 

7) Aponte sua faixa de idade: 

a> Menos de 20 anos; 

b) De 20 a 29 anos; 

c> De 30 a 39 anos; 

d) De 40 a 49 anos; 

e> De 50 a 59 anos; 

f) Acima de 

8) Anote 
opcional): 

59 anos. 

seu nome completo <esta info~maç~o 

Ob~igado po~ sua colabo~aç~o. 

é 



ANEXO 3 
------------------

QUESTIONJ(RIO 
----------------------

INSTRUÇõES 
========== 

O que impor~a nes~e ques~ionário n~o é a respos~a 

refle~ida, mas aquela da primeira impress~o. Por isso, 
responda rapidamen~e. N~o há respos~a cer~a ou errada, vale 
a sua opini~o. Dessa forma, 
assinale, em cada ques~~o, a al~erna~iva que mais lhe pareça 
corre~a. 

QUESTõES 
----------------

1) Se uma pessoa lhe disser: 

"Tra~a-se de uma ques~~o ~ransparen~e para o usuário", 

você en~ende que: 

a) A ques~~o n~o é no~ada pelo usuário, ele n~o a 
percebe. 

b) A ques~~o é clara para o usuário, ele a percebe bem. 

2> Se a sua empresa re~ira dinheiro da Caixa para 
pagar a um fornecedor, você diria que esse valor deve ser: 

a) Credi~ado à con~a Caixa. 

b) Debi~ado à con~a Caixa. CONTINUA 



3> Você diria que: 

a) Está em situação difícil uma empresa cujo 
<registros contábeis) apresente, por exemplo, o 
Total duas vezes maior que o Ativo Total. 

Balanço 
Passivo 

b) Não é possível adotar o parâmetro da alternativa 
anterior, pois o valor do Passivo Total deve ser igual ao do 
Ativo Total. 

4> A palavra periférico sugere primeiro a idéia de: 

a) algo como um bairro afastado. 

b) algo como um monitor de vídeo. 

5) A expressão linguagem de alto nível significa uma 
linguagem a que as pessoas <não necessariamente você} têm: 

a> acesso mais difícil. 

b) acesso mais fácil. 

ó) Na sua opinião, um sistema em tempo real seria 
aquele que: 

a) atua em tempo físico, cronológico, e não em tempo 
psicológico. 

b) 
operação. 

permite atualização imediata, no momento da 

7} Para designar um sinal de um teclado - uma letra, um 
número - você usaria o termo: 

a) caractér ou caractere. 
b} caráter. 

8> Na frase 
minha", 

"Essa opinião vai de encontro à 

você entende que as opiniões ali citadas: 

a> se contrapõem uma à outra. 

b> se apóiam uma à outra. CONTINUA 



9> Para você, siglas como RAM, ROM e EPROM: 

a) fazem sentido. 

b) n~o fazem sentido. 

Nas próximas questões estabeleça, com base na sugest~o 
que lhe possa oferecer, a eventual relaç~o entre cada uma 
das palavras ou siglas em destaque, e uma das alternativas 
oferecidas. 

10) Ambiente: 

a> computaç~o. 

b) ecologia. 

11> Bacen 

a) um banco. 

b) um remédio. 

12> CDB 

a) algo relacionado a esporte. 

b) algo relacionado a dinheiro. 

13) Plástico 

a> duro e rígido. 

b) flexível e mal eável. 

14) Emular 

a) substituir. 

b) competir. 

CONTINUA 



DADOS PROFISSIONAIS 
--------------------------------------

1> A organizaç~o em que você ~rabalha se enquadraria 
melhor em qual das classificações abaixo? <se n~o ~rabalha, 
passe para a ques~~o G> 

a) empresa privada mul~inacional; 

b) empresa <ou microempresa) privada nacional; 

c) empresa pública <ou de economia mis~a) nacional; 

d) outra <especifique) 

2> O ramo predominante de a~ivtdade dessa empresa é: 

a) bancário. 

b) comércio de 

c) indústria de 

d) outro <especificar) 

3) O se~or em que você ~rabalha se enquadraria melhor 
den~ro de qual das divisões abaixo? 

a) Produç~o; 

b) Recursos Humanos; 

c) Finanças/Contabilidade; 

d) Vendas/Marketing; 

e) Análise de Sistemas/Processamento de Dados; 

f) Ou~ra (especificar>. 

4> Den~ro dessa divis~o, especifique <se for o caso> o 
Departamen~o e/ou o Se~or em que você trabalha: 

CONTINUA 



5) Especifique seu nível hierárquico na empresa: 

a) Gerente ou acima. 

b) Abaixo de Gerente. 

G) Anote se sua educaç~o formal completa é: 

a) Superior <especifique a área: Engenharia, Economia 
etc.) 

b) N~o superior <secundário e primário). 

7) Aponte sua faixa de idade: .. ' .. 

a> Menos de 20 anos; 

b) De 20 a 29 anos; 

c) De 30 a 39 anos; 

d) De 40 a 49 anos; 

e) De 50 a 59 anos; 

f) Acima de 59 anos. 

8) Anote seu nome completo <esta informaç~o é 
opcional): 

Obrigado por sua colaboraç~o. 


	

