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RESUMO: 

Um C:\ Organizaç~o Empresarial. [) ob.:if?tivo é 

Agregaç~o) e o seu significado. Analisa as Organizaç~es como 

InstitUiçôes que fornecem significado l. 
d dos 

ind i v :í.duos, 1;? a~:;s im, per·ct:-! b<::? <~!3 t:f?!:'; F'l'-og 1'- am.::t~;; df:: In i:.E·q r·· aç:;~o 

como uma preparaç~o para uma futu~a Identificaç~o que possa 
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ABSTRACT: 

The Work aims at an analysis of The Rites of Passage, in the 

lights of antropological views, as well as lntegration 

Programmes that joining members are submitted to wh(:;~n 

entering Entreprenerial () t···g 2\f"l i~~ co\ t. i 01'1 f:5 • The sc:ope is to 

compare th~'?OI'"'f~~t:i. C::ê:\ 1 J y, in with thei r· 

structure (separation, adjustment and aggregation) and their 

meaning. The Work focuses Organizations as lnstitutions that 

produce mean:i.ngs to individual experience, and thus to 

percei v e thE~se In t:.E~q r·at.i.cln Pr·oq r<::\llllllE~~; i::\~~> prepi:."'lt'·a t.ion f ot- a 

future identification that might occ::ur. 
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Nem saber~D dizer, 

E cantam aqueles versDs 

Que lembram sem querer. 

Pajens de um mDrto mito, 

T~o liricos!, t~o sós!, 

N~o tgm na voz um grito, 

Ma1 t~m a própria vDz; 

E ignDra-os o infinito 

Glu€" not.; i<]no1r·a <.'i\ nós.'' 
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1. Produç~o Material e Simbólica 

e/ou a comr~y··cial i zaç~':W dt~ bens e ~:;e,•·v i ços. F' a r· a i st.o se 

certo capital, e o investem em alguns ativos essenciais para 

qw::o a me~:;ma !St? r·e.:;d L~ e. Estas pesst121s s~o conhecidas como 

emp1"·esá r i CJ~>. 

atividade artesanal~ c:on t.1~.?. ta r· 

outras pess;c::>as CjUf?. (J au:-: :i l .i em n,;:~. 

c:omercializaç~o: os assalariados. 

Dependendo da complexidade do negócio, estes que o auxiliam 

em n5..VI:'!:.Í.S tü.f::?l'"áJ'··qui c:os. 

sistemas burocráticos estes niveis se configuram na forma de 

uma pirâmidE:>~ onde e:-:J.ste um mc.d.or· rn:tmc::>r-cJ de pessoas no!; 

níveis .in"fel'"iCJI'-et:;, nt.:unen1 que vai diminuindo confonYH? se 

sobe até topo da pirâmide. Aqueles que se situarem nos 

níveis intermediários e mais altos desta pirâmide, passam a 

set.. os r·espons.;l!. vE~.i.t:; pe 1.::\ <~ti v id.:1de dos qL.te se s.i tuam nCJS 

n .í. vei s in 'f<:r· ior·es. Os pl'' .ime.i ••··o•; paf.-5!5,::\111 a se1~ ·c:ons.i.del···ados 

r·esponsávE~i"~ pela do negócio (e}:ecutivos~ 

outros se tornam os responsáveis pela execuç~o da atividade 

propriamente dita (os chamados operários). 
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Este talvez seja o senso comum do que é uma empresa~ 

configuraç~o que talvez habite o imaginário da maior parte 

das pe~:;sCJr?IS que mant(.;~nh<:'\111 é:\l(JUfll n.i.vel de c:cJntat.<~J com a 

a ti v id<::\(.ie ernpr"t.?sar· i.::\ 1 ~ !::;f:: ..i a c:ornn (:i!mpr·egadD ~ empr·eg.::~dor~ DU 

pnucos s~o os que n~o mantém urna ligaç~o com este sistema. 

Quase tudo o que fazemos está ligado a alguma mercadoria que 

nDs é vendida, e quase tudo que adquirimos está ligado a um 

processo de compra. 

Apesar desta possivelmente ser a imagem generalizada de·uma 

organizaç~o empresarial, esta percepç~o só dá conta dos 

aspectos materiais desta atividades. N~c estamos f~zendo 

serviços bancários, ag~ncias de turismo)~ pois 

entendemos como aspectos materiais, aqueles produtos que s~o 

atividade que J.h(:71 sustent.?.\m E'nqu.:ln tn tal. Aspec:tcJs 

materiais, pois é em cima deles que a maior parte das 

pessoas acredita se relacionar concretamente com este mundo. 

Esta vis~o n~o dá c:nnta de um aspecto essencial para que a 

produç~o material 

s.imbol os, de VC:\1 í.Jt~es f'' df? sign i ·f .i. cados, par··,::~ que ,:\qUE~ J. es 

envolvidos na produç~o aceitem minimamente o que est~o 

fazendo. Esta forma de se envolver com o trabalho (di·ferente 



torna poss.i.vel~ c:c:Jmo t.ambém ~:;e !5ustenta~ por E.n:i!';tir um 

conjunto de crenças que a legitima. Legitimaç~o que n~o só 

coloca esta ·forma de f::;e fazet~ as coisas como real, como 

forma certa de se fazer as coisas, e ainda mais fdrte, este 

modo se t::lpt~E~~:;E;?nt.::l como a ''únic<:l 'f'<::Jt"'fTla'' par·a e:1lguns. 1·-Joj~? 

sabemos, é 11 cien ti ·f' i camen t<0~ 11 comj::.wov.::·\C:ID, que os d raç~I:-JE>f..; e o~:; 

O real é aquilo que acreditamos que assim o seja, porque nos 

s~o apresentadas provas que certificam a sua veracidade, e 

estas prDvas s~D t~o verdadeiras quanto a nossa crença nelas 

o for. PDr trás de cada fatop existe um julgamento de valo~, 

e este está intimamente ligado com nossas crenças, que 

dependt.:::>m Ú 1 tiHkl de nosso imag in .:":H- i o~ do 

conjunto de signi'f'icados que compartilhamos socialmente com 

o grupo em que vivemos, pelos simbolos que nos fazem 

Sf?ntido. 

Nesta Dissertaç~o~ estaremos enfocando principalmente os 

aspectos do que poderla~os chamar de produç~o simbólica das 

organizaç~es empresariais, ou de cCJmo se é possivel produzir 

Siev~?rs, BLikE:IY"d ''Cur.i.ng the lvlonst.er·: !:3cJme Im.::1ges o·f c:tnd 
Considera tion·s ;:d::>oLd.: th!2 Dr·agon 11 em Cag 1 iaF·d .i~ Pasqua 1 ~? ( l:'d) 
Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape 1, 

Berlin~ Walter da Gruyter~ 1990~ p. 208. 
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f-?stas empi"'E"~s.;a r· i''" i s. Sabemos qur:~ uma 

:.=:em o :.=:imb.:~lico" 2 • {-ic:r·edit.amos que c::l PI"'Odl.t(;~o mat€:1 1"':i.,::ll só 

existe, e é possivel, porque existem valores criados que d~o 

sentido est.:1, um.::1 simbólica que a 

legitima. Uma organizaç~o empresarial n~o pode ser entendida 

sem uma destas partes essenciais, a reproduç~o destas formas 

(material e simbólica) só é possivel porque uma fortalece a 

out.r .. a 3 .. 

2. Os Programas de Integraç~o 

Estamos interessados em desenvolver uma investigaç~o de como 

estas crenças se reproduzem no universo empresarial, crenças 

que fazE"~m p<':'lr-t.E' da Cul t.L.ti'"C:I CJr·q,::tn.i.;~.:,tcionall ( quf? i':\bOI'"clat~E~mos 

no capitulo dois). Podemos adiantar que a nossa percepç~o de 

Cul tur-,0:\, <::tlém da . ·' J r.:l conhecida um modo de se 

fazer- cois.:1s comum um e sign :i. ·f i c:ados 

compartilhados, enqloba a noç~o de controle. 

O objetivo deste traba~ho, é entender como os individues s~o 

!3t..tbmf:'=?ti do!:; um p I~ :i llll:~ .i. I"TJ PI'"Cll] l'"éi\lllc::l tl~f.::>.in.~'lrnE!n to 

Castoriadis, Cornel.i.us L'Institution Imaginaire de la 
So c i é té :• F',·:\ , ... :i. !:; :• 1t d :i. t :i. o n !::. cl (·:·:· B l·:·:· u :i. 1 !• :1. 9/ :'.i !' p .. :1. 6 ~-:~ .. 
3 V i dE! Bn::>s l P r", F~ i cal'" c! o "Ui'"'ÇJ an i z a c;eH:-~s Contem pu rânea s: 
Mediaç~o l"" ControlE"'" ANAIS do XVI Enampad, vol. 6, 
Organizaçbes~ Canela~ set.~ 1992, p. 139. 



ingressarem nas organizaçbes, estes s~o conhecidos como 

Programas de Integraç~o. Estamos limitando nossa análise a 

alguns destes programas, aqueles que s~o mais elaborados e 

planejados, normalmente s~o conhecidos come os programas de 

trainees4
, e ocorrem nas grandes organizaç~es empresariais. 

Estes Programas de Integraç~o visam a preparaç~o de pessoas 

que de imediato, ou em um ct.wtc E?t'>P•'='ÇO df-:? tempc:J, Dc:upar·;!;to 

cargos gerenciais. Normalmente, estas s~c recrutadas nas 

Universidades ou Faculdades, reconhecidas como as melhores, 

assim, de 1 irni t.ê:tndo o estude) os 

treinamentos que ocorrem no inicio da carreira de um jovem, 

poss:í.vel e prováve 1 !' e:·U:?CU ti VC de 

organizaç~o empresarial. 

{-~ct'··edit.e:\mos quE! E'~s;t.E:' tipo clf.? trE.ein.::\mento é cr·ucial p.:::~r-.::, a 

,--e.•pr·oduç~c c:l.::\ cul tur·a dE? wn.::\ or·çJard.ZC:IÇ~o, do modo como se 

fazem as coisas, como a atividade é gerida, bem como a forma 

como as. pessoas vivenciam o seu dia-a-dia, como percebem as 

suas experi~ncias, como elaboram e reproduzem seus valores. 

Uma cultura coesa (uma cultura é sempre minimamente coesa), 

que racruta e seleciona indiv:í.duos que já compartilham 

alguns valores com a . organizaç~o, que os submete a um 

treinamento onde estes s~o reforçados, é uma cultura de uma 

4. Trainee (trei'ni) se refere a pessoa que está sendo 
tr·einad.::t, ~?!::lpec:i<:>lmentf::.' f:?m <:-:>mpt'"e!:;c':l~:;. V.idt? Cat'·ver·, Ddvid ~~t 

alii Collins English Learner's Dictionary~, Gl<:\~:;qow!, F'n·:··~:;~=; cd' 
t ht-? Pu b 1 i.~:; h r.::> l''!é> , .1.900 !' p • !'.)Lj. '7 • No d .i c:: .i. un <~,, .. .i. o L-?~; tá G)S c:,, .. :i. to: 
''t.-?spec:i.::llment€~) ~?ITI lndúst.r-.. ia~~·· 



organizaç~o que propicia campo para a sua reproduç~o. Esta é 

sempl'"e din;!ún.ic,:\ e dizE~I'"' qt.H:~ wnEt cul tt.tl'·,~~ se ,, .. epr·odu~~, n~jo 

quer di zc·:r· que f? 1. •'-" ~""-~ n:::.>petci'?. A su,;\ l'"f:?PI'"'Odu~;~o SE~ dt.~ com 

modi f ic.:1ç'ê.les ~? o que pE?I'··m.:"ln~'?r.::E' aQ longe;) de::> tempo é o seu 

sistema, é o vinculo e a ades~o~ mudando-se até os valores 

que permitem estes vincules. Cultura deve ser vista sempre 

como algo para um determinado grupo em um determinado 

momento. Uma análise cultural se assemelha a uma fotografia, 

que retrata um momento de um fenameno, que irá se modificar 

com o desenrolar do tempo. 

3. Como esta Dissertaç~o se Desenvolve 

Com este tr-·,;:tbi::\ 1 ho, pn::>cur·aremo•i; pt:?l' .. ceber até que ponto um 

Programa de Integ~aç~o se assemelha a um Rito de Passagem, 

desenvolvendo uma comparaç~o e indicando suas limitaçDes. 

Para isto, é essencial que comecemos com uma análise do que 

é um Rito de Passagem, e assim nos remetemos à Antropologia, 

campo no qual este conceito se aprofunda mais. No Capitulo 

1: Ritos de Passagem!, n:·!!:;c;.l<:d .• :lmo!:; on pl":i.nc::i.p<:d.!:; tJ'.i:\l:l<:dho!:; que·:·~ 

analisam esta quest~o, a fim de termos uma noç~o mais clara 

do seu s:i.gni'fic.::~do. Como t?~;t.:wlo!::> tl'"i::\ball·h::tndcJ c:om ccJncf::!itos 

que n~o se referem a nossa área de tormaç~o, todo o cuidado 

é pouco. Dc2vemo!5 s;er.. cau te 1 os c::~ r:,; nn 1..1~~n do~; c.on t:f-.?i tt:Js ~ e 

7 



assumi r· anAlise que:? ser· 

entendida como uma primeira investigaç~o~ e se nos remetemos 

à Antropologia, isto se deve ao grande interesse que ela nos 

desperta~ bem como pela necessidade que temos de assimilar o 

que o seu conhecimento acumulado tem a nos oferecer. Neste 

capítulo~ Pl"'CICUF"amos:; r·e~;saltar· a 0r1 f?StJ~utuJ'"ô!\ 11 de um nito de 

Pass.agt~m, bF.Hn como f?ntendE?I'" o "s.i.gnific.::'ldt:J" qu~:? o nH.-::>smo 

r-epr·esemt.::l pc:\1'"'"' quem "pa~5~:;.::~" E? p.:::H"c:l ,;,, !50t:if.·?di:.'lde em qL.tf.~ elr:~ 

se inser·e. 

Depois disto, analisamos um pouco mais a fundo, o que s~o 

estes P ,,. o q t"· <::\ rn ,;:1 s;; d€;.> () capítulo Cultura 

Orgariizacional e Programas de Integraç~o, procura, de forma 

breve, tratar de alguns aspectos de Cultura Urganizacional. 

Demonstramos como os Programas de Integraç~o se inserem 

neste con tE• ;.: to~ t:! an '"' 1 i s,:,\mos c:Qmo ,a 1 .i tf.:? r· a tu r~ a c:on su 1 tad a 

trata o tema. Neste ponto faZE?mDs> urna difer·enc:iaç;:~o entr .. e 

Rito f·' Ritual!, d:i.!:d::i.n~~;;xo que jé E?>::i.!::;te infonnalmente, mas 

que n~o impede o uso destes termos para se referir a 

fenSmenos quase que opostos (no final desta Introduç~o 

colocamos~ de forma mais direta, o que entendemos por Ritos 

de F'assaqem) . Nt?St.E~ c:ap:í. tu lo também .:1 lç}umas 

diferenças sobre o que entendemos por treinamento técnico e 

valorativo!, .:H~pE?cto~:; df:? uma me!::>rri<:l .:1ç6:'Co, sf.'!paraçi~o que é 

feita a n~vel didático para que possamos nos concentrar no 

segunciD. 



O Cap.i tu 1 o :::;. : Programas de In tegraç~o!, pn:>c:u I'' i:\ r·<·::•pl'·nclu:r. :i.,,. n~:; 

c:.:~ !sos , ... (~ 1.<:~ t..;~ d <J~::; n '"' 1 i tr? , .. '"'tu, ... '" con ~:;u 1 t<.!ld ,;" , l'"t"? i' e r·c;?n 1:f::>f5 ;:\ F.? !:'.i i: f?. s 

pr·ogr·am.-:1!:,; dE.' tr·ein<.:Hnen to, bE?m como d€~senvo l ver· urna aná 1 i se 

do material colhido. No subpontc 3.2., colocamos trechos de 

entr-evistas feiL:\~5 l'·ecentemente na GPF ?~uditores, bF.un corno 

traçamos algumas análises. A parte final deste capitulo 

trata das entrevistas que fizemos na Orce Banco. 

Para compararmos os Programas de Integraç~o com os Ritos de 

Passagem, fazemos no Capitulo 4: OrganizaçOes: Passagem Para 

Onde? a 1 gurnas aná 1 i ses sobr-e~ '"' soc:it:.'dé\de em quf::) v i vemos. 

Isto é essencial para que possamos compará-las com as 

sociedades que analisámos no Capitulo 1, bem como para 

entender o papel que as organizaç~es desempenham~ e qual a 

infuencia que estas exercem sobre o individuo. Acreditamos 

qu€~ só as~,>im ~"?!:";tamos h.::\bi li tadc>s a faze1•· urna comparaç~o 

entr·e os Pr .. og,...·.::unar,; dE~ Intt?.<JI'"<:l.çZ':lo e o~~ r.:;:itos, no que se 

refere ao significado que eles representam para as pessoas • 

viste>, bem c: o mo uma • ::málisf: dt'J 

desenvolvido. 
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4. Quatro Conceitos0 

longo eles-te utilizamos alguns conceitos 

in tirnam!-'.:m h·: 1 iqador:; com .a (..)n tr-rJpD 1 og i.a, quE? pr·ec:.i !5am ser 

definidos~ a "fim ele se evitar a sua ~ompreenç~o seja 

r~~strit.a ao "~:;erH.;o cc:Hnurn". O pi'".Írnf?iro deles é Mito. 

Usualmente se entende MITO (que tem origem no grego mythos, 

para as pessoas aontecimentos que .influenciam sua forma de 

po i~-; f o .i ,,, r:; sim q Uf? p r·· :i. mDI'"d .i a 1 rnf?n te,,• '' ''" c::on te c e t- arn '' • F'od ~? !5e 

referir a um, ou mais personagens (heróis, anti-heróis); à 

c r .i .• a ç:tto ( c:o~~;rnocJ on i C:\) , ou "'' c:Dn t.t:J c i mt?.n tos mais CJ 1':? I'" <3 i. !5 

(lendas, estórias). O Mito traz sentido às experi~ncias 

0 A•; obr·;;,,r::; conr::;ult:..::\clê:\!:5 p.::,r·a er::;t.':IS de"finiçeJes, for·c:1 .::1s 
citadas na Dissertaç~o, foram~ 

- Pequeno dicionário Latino-Portugês:, , ... (·.'·1 \l:i.!:;to po1·· Fc-:rT•<:Inclo 
de Azevedo~ S~o Paulo, Cia. Ecl. Nacional, 1954; 
- Ferreira, António G. Dicionário de Latim-Português, Porto, 
F'ol~·tcJ Ed. , ~.;;/ d; 
-- Sil V<õl, BE·~r·1ed i c to Dicionário de Ciências ·sociais!, F::i.o dP 
Janeiro, Ed. FGV, 1986; 
- CazeneuvE?, ,Jean (c:lir·) Dicionário de Sociologia:, L:i.!:>bn<:d~:;;·?(c:o 

Paulo, Verbo, 1982; 
- Willems~ Emilio Dictionnaire de Sociologie~ Paris, Mareei 
rUvi.én:?, .196.1; 
-· FaJ.rchi.ld~ Hf.~nry P. Dictionary of Sociology!, l ... cmdon!, 
Vision~ s/d. 
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.1.1 

caminho~ e assim pode ser entendidd como um sistema de 

cc>n trol I!?. 

Já o termo RITO (que tem origem no latim~ no termo ritu)~ é 

algo comumente ligado às regras e cerim6nias que ocorrem em 

um evt.~nt.o ,, .. E~l:i.gio~::;o. Entf?ndE?mo~:; Hito c:<:Jmr.J urna r:i!Ç;~o que se 

aos hábitos cotidianos da pessoa. A forma corno se desenvolve 

obter corno consequência. 

Deste te,~mo ~ de,, .. i v a RITUAL (que também tem o r· igem 1 a tina~ 

ri te)!' m<·:~qundo d :i. c :i. on r:\,,. :i. Oi:; !I 
. ( 
(·;) um <':H:I v é,,. b :i. o!' qi..I.E·) 

ref~re a estar em conformidade com os Ritos. Contudo~ 

recentemente vem se adotando Hitual para se definir atitudes 

corriqueiras~ hábitos que também s~o previamente definidos, 

mas que t~m ocorrência ordinária (por ex: o ritual diário de 

se levc.'\nt.:;\r .. , tum.:~1"· c:c:\fé~ p<7?QC:~F· a ct1nduç~o~ irr· tr·ai:Jalhar··). 

Trataremos desta questâo, no que tange ao nosso trabalho, no 

pon :to 2. ::::.. 

que ocorre em dois tipos de eventos: mudança de umA pessoa 

mudança na passagem do tempo. Marcam de forma bem delimitada 

que a mudanr;:a,. a "pc:Hs~::;.:,\gE:~m" ClC:Ol'"TE•u. Neste tr-abalho, nos 

concentramos mais no primeiro tipo de passagem. 
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CAPITULO 1: RITOS DE PASSAGEM 



A noç~o de Ritos de Passagem tem se difundido largamente e 

isto se deve, em grande parte, à atenç~o que a Antropologia 

1 he di !:'JPE'I"'d!:'''. C:nn c:c:;:-n tr,.·,;:~r'"·c-:~rno~:; .::\gor·;,\, . nc>!:.:;so fcJco no~;; te,~:·: tD!5 

antropológicos, n~o obstante nos remeteremos a conceitos de 

outras áreas (psicologia e sociologia principalmente) de 

forma a auxiliar a compreenç~o deste fen6meno. 

A pesa r· df.:! l'"f?.CC~I"l tf? f::!l"l qu<:~n 1:CJ c:ampCJ f.~!:>pE?C i f i co de ~'?S tudCJ, c!\ 

antropologia vem se desenvolvendo e ampliando o seu campo a 

cada dia. ~ muito dificil precisar onde começa o interesse 

antropológico, possivelmente se inicia com os filósofos pré-

socráticos e socráticos. Contudo, a vers~o mais aceita 

coloca os relatos de viagem da Era das Grandes Navegaç~es 

dos séculos XV/XVI, como sendo CJS trabalhos pioneiros. 

For·malinent.€:!, com n;;>lat.c,!::, t.:i.dns cr.:uno científicos, é ainda 

mc:\is r·ec:entc;.?: dc:\ta do~:; tl'"abalhos do"; f?tnógl'"afos a ser-viçCJ 

dos países colonizadores, com principal destaque para a 

Inglater-r·;a". ?) Antr .. opc.lle>g.i.<::\, c::omo c:onhr.,:cemos hoJe, sur .. ç~iu 

com l1s tr-aba 1 ho~; de ri::m:i.ll E? Dur'·k he:i.m e r•l;::~r-c:E? 1 Mc::'\uss, !:':iendo 

que somente em 1910, foi pl'"'CJ'f'€·?rid;,;~ por Frazer a aula 

inaugural da primeira cadeira do mundo de Antropologia 

Social, na Universidade de Liverpool 7 • Desde ent~o~ diversas 

6 Vide Laplantine, François Aprender Antropologia, Sâo 
Paulo~ Br-a!::..ilifi:'nse, .t<rElf:J!, pps. :::;7 P ~::;s.; E' L.ar-.::\ia, lioqu~':? 

Cultura. Um conc:ei to Antropológico, R .i. o dt.'? ~Jc1nei ,,..o~ ,Jor-qE" 
· Z .::\11ar ~ 1 <;>8!3. 

7 Vide Lév:i.-.. f:)tr .. <:1Us~:;, Clc:\Uc:IP ''U Cê:\mpo da ?~nt.r-opolDqia'' em 
Antropologia Estrutural 2!, Fdo cl<·:·) ,J<:\l'H:d.r'·o !' Tt-)mpo nr·<:i!;;:i.l<-:·d. n:l !' 
.19[-=!7 ~ Ci:tp.ituJo que l'"E:'pr·odu~~ c::l c?.IUl,:.:t inBUqUri!:\l dt.:! 0~)/01./óO 

proferida no Collége de Franc:e, n~o obstant.P já Pxistissem 
professores de Etnologia antes disto~ conforme relata Leaf, 



14 

Universidades .in tr·orJuz i ram e começou a 

de an tr·opó J. ogos de seus trabalhos. 

Rt~centemenb:? D campo d;"' AntropcJlogia vem se ampl.iando e o 

foco de suas:. pesqui.s;;as par::.;scJu também para as sociedades 

"n~o pr·i.mi.ti.ve:\s". Is5to .s;e:::• dr?u principalmente devido à 

dizimaç~o das tribos indígenas, sendo que esta transferincia 

de foco permitiu uma melhor compreens~o do modo de vida das 

sociedades; ut··b,-ant:l!:> 11
• Com it,;to, C:\ 1 ~~un!::; an t1···opó l ogos pude1··.:~m 

se aproximar de um de seus principais objetivDs, a saber, a 

melhor compr··e:•en~;:::'(o de nossc:~ pt"'ÓPI'"ia .c;ultLIY"a. O ant.ropó.l.oÇJCl 

lida necessariamente com cJ "c:O?str··anho", o d.ifer·ent.e, para 

melhor· c:ompr··~::~endel' .. o qut~ é semr?lhante. Estuda D ''outro'', a 

diferença do <Jutrc.J par·;::l compl'"eE~ndet"' o "eu"~ bem como a· 

Sendo recente - e apesar de quase um século de instauraç~o -

o principal trabalho sobre Ritos de Passagem foi publicado 

originalmentE~ em 1908, por· (..)J''TlC)ld Van Gennep. Esta obrc::\ 9 ~ 

obrigat6ria para os que pretenderem ahalisar o tema, é uma 

c:oletâine.::~ de in(WlE~I'"CJs Hit.o~.:; que o autor colheu de di.ve:>t-so!:~ 

relatos, sendo o primeiro a estruturar o estudo destes. 

Murray Uma História da Antropologia, Rio de J~neiro, Z~h~r e 
S~o Paulo, EDUSP, 1982, p. 131. 
11

• Vide Laplantine~ F. Aprender Antropologia, op. cit.~ pps. 
15/16. 
•. Vide Van Gennep, Arnold Os Ritos de Passagem~ Petrópolis~ 
Vozes~ 1978. 



1.1. Ritos de Passagem: Tipologia 

Como esta obra servirá de base para nossa Dissertaç~o~ 

pt~OCUI'"OU ,;;~o l.ivt··o, con!5tt•·uir Uma v .i s~~o 

tipológic.1:1 E! C:?Stn.ttl.tr"r.:\1 dots r~ito!::> df? F'.::~r;sagem. No que se 

refere à tipologia~ o autor criou diversas separaçDes como: 

Ritos Simpáticos (que se fundam na aç~o do semelhante sobre 

o semelhante) ou de Contágio (referente à materialidade e à 

transmiss.ibilidade); FUtm:; (.~ni.rnis;t.::ls (teot•·ia per·sonalis;ta) 

ou Dinam.ist~:t!::; ( dtJ mana~ imper·sona 1 ista) ; Ritos 

pode~ agir Direta (efeito automático) ou I nd i Y"E-? L::~men tr:-! 

(efeito pelo retorno) 10 • Apesar de n~o ter explorarado muito 

betl1 as di fet~ençar; df:?!5 t.:':I!C~ c,;;, tecJot~ J.i::\S, dut-<an t(:-? todo o seu 

tr·.:1ba 1 ho f.? 1 e c.::lr·e:lc::t.Pr··i ~cc>u os H .i. to~.;; ~;;E-~gundo .:11 gLtma de 1 as. 

en con t r· amo!::> an tr·opo 1 óg i cos que a seCJUetn com 

quandc.1 C) c:! e.. c:on f u r-:;,::~ 

inb"?rpretaç~~o. Corno e:·:E>mplo, podemos c.itat~ a ct··~.tic:a que 

1'1aLtSS ~\ anélisf? no que se r~e·fet··e à 

classific:aç~o dos Ritos Mágicos~ que Frazer disse serem 

Sim pá ti cos para con tt~apa·-1 cJ~;; aos Ri t.Dl5 Re l.igiDsos. t'1,"uss 

argumenta que os ReligiosDs também o s~o, partindo da 

10 Vide V.::ln 13E'nne:!p ~ Ar-r1o 1 cj Os Ri tos de Passagem~ op. c: i t. ~ 
pr·.inc:ip<altnl'?nt.e o capitulc~J 1~ " Clasr::.i·f.i.c:aç~~o dos f·Utc;m". 
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análise do contexto em que se f.ll ém cl :i. s~:;o (' 

devemos ter em conta que nacLi:\ impede que um Ri to ch~ "<:?lç:~o 

dire.ta" pOS!5c!l ci:\t.L.tar· dE~ fcwm<l "ind.i.n;~bl". Ver·emos .::~diante~ 

Agregaç~o. Uma aç~c Direta pede ocorrer na Separaç~o~ sendo 

que esta aç~o, pede retornar Indir~tamente para o individuo 

na Agregaç~o. 

Uma outl~a tipolOÇJia nos é .::lpr .. esentada por Mircea Eliade. 

Partindo d.::1 mesma ~;?str·u tu r· a d~:: an,f:\ 1 i se dDs Ri tos de Van 

Gennep~ este auto~ os classifica em tr@s grupos: a) Os Ritos 

sociedade~ tr·.::msfor·mam o mf:?nino !-:?m ado 1 esc::en te/adulto e a 

menina em mulher. Através deles s~o ensinadas as atividades 

que este indiv.í.duo .1.1~,3 dE~!:;;~;.~mpt.-;Jnhal'- 11<':\ fase adulta; b) IJS 

restritos a um só sexo, nos quais os segredos s~o muito bem 

conservados; e c) os Ritos de Vocaç~o Mistica: do tipo Xam~s 

menn da sociedade, que quase sempre recebem um sinal prévio 

de como dE'VE:'Ill agir (sonhos, viE;elE:>s, se sEmtem iluminados~ 

etc.). Eliade coloca que as duas últimas s~o variaçeJes de um 

11 Vide M.::H.tss, f"lar··cel Sociologia e Antropologia~ vol. 1 ~ 
S~o Paulo, EF'U, 1974, p. ~.i:~::; E'! também uma cr·:í.tica à Maw;s 
sobre c problema da separaç~o entre Ritos positivos e 
negativos, vide Cazeneuve, Jean Sociologia del Rito, Buenos 
Aires, Amorrotu ed., 1972, p. 20; especialmente a critica de 
Cazeneuve à forma com que Mauss classifica os Ritos Mágicos~ 
colclcando qLH'? melhoJ·- do que cl.::~r::;sifir.:al'" estes como Hitos 
Ne<;]at.ivos~ ~5er·ic:\ c:lizt'~r ~:;obre:~ ".::\t.O!S r'"itu.::\is negativos". 
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de ser n;,>s ti·· i te.'\ às sociedade!:; "pr·.im.i t.i vc:~s". 

Porém~ o mais importante desta nossa decis~o de n~o adotar 

estas tipologia~; é devido .~ const:ataç~~c.~ de que qualquer· 

forma d!i? ag ,~up.::HTIE?n to .imp li C<:l na pe1~·da de uma v .ü.;~o mais.; 

ge~al. Ou ainda~ devemos perceber que qualquer agrupamento é 

fruto de uma decis~o arbitrária~ cuja raz~o substantiva com 

certeza foge do campo de estudo em quest~o. Como embasamento 

pai~ a esta idéia~ v a 1 e c .i tb\r Botwbak in, em tr·aba 1 ho que 

analisa os fundamentos da Matemática, colocando que esta tem 

uma de suas origens na teoria dos conjuntos .e se fundamenta 

em p1~ .inc.í. pios nada e:-:ator::>. F'o1···ém ~ tr.::!m como l'·esul tado a 1 go 

exato e determinante~ pois dois elementos de conjuntos 

di~tintos só podem ter duas relaçbes: a de i.dE'ntidade ou a 

ele diferença. Castor.iadis14 v.::li mais acli . .:mtep colocando que 

a teclric.'l. dos conjuntos f? C:) Sf?LI dc,?b?nn:i.nismo em si, n~o 

representam um grande p~oblema~ mas que a extrapolaç~o desta 

lógica para outros campos do saber levam a resultados 

drásticos. A Antropologia com sua essgncia no reconhecimento 

12 • Vide E lia dE~~ M.t rc::&?a Iniciaciones Místicas, Mê:~dr id ~ 
Taurus, 1975: e Origens, Lisboa~ Ediç~es 70~ 1989, capitulo 
7: "A In.ic.iaç~o e o Mundo lvtoderno". 
13 • Vide Bourbaki, N.ic::olas élements d'Histoire des 
Mathématiques!, F'i:\l'·:i. !:; !• l···let··mann, 1. 960, pt"·inc::i pa l mente o 
"Fondemen ts des l"la théma thiques Loq i que. Théor-·.ie des 
Ensembles, pps. 9-64. 
14 Vide C.::\s>tor·iadis~ Cor-ne 1 ü.ts 
Labirinto 1!, rno d<·:·! ,".T.-:tn<·:·:·:i.l···o !' 

princ.ipalmentP o ponto "Ciência 
F.ilosó"fica". 

As Encruzilhadas do 
1>.-,u~ f·' T!·:·!I'T,:·~ !' :1.907 !' 

Moderna e Interrogaç~o 
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da alter-.idadf.?, do diferenb? e do igual no mesmo "elEi?mEmto"~ 

deveria ser por excelência, o campo 

postulado. 

N~o queremos, com isto, negar a utilidade de se classificar 

objetos ou fenamenos (este procedimento parece necessário ao 

conhecimento)~ mas alertar para o perigo de se adotar 

c 1 c:.J.s~-;.i f .i caçê:les:. mec:ânic.::<s com lóg.ic.:\S car·tc;:;-sianaf:;. 

F' re·fer i mos, Sf? é que é nc:~ c:c,'?~õ!5ál~ i o adota r- .::~ 1 gum t.i pCJ de 

c 1 as si ·f i caç~o para os Fh t:CJS, Ritos 

repJ~octu ~::em a ordem v .ig•::n tt.:: e F~ i tcJs c:on tJr·<ár :i.t1s a ordem (de 

invers~o) 111 , t..ipolog.i.a ac:red.it.amos mais ampla~ no 

analisar. Devemos acrescentar ainda, que esta divis~o n~o é 

completamente e:·:c:lucif:ent.E?, pndfZ;'rHk> o rne!~imo f~.ito atLiaJ'" nos 

dois campoE.;, o quE.~ normalmr::mte ocoJ'TE~. Aliás, o Rito de 

Invers~o p1'·opi. c: .ia um r·ornpimem to c:om as nc:>r·mas v igen t.E?S em 

determinados momentos, reforçando-as ao longo do tempo. 

Vejamos o que Gluc:kman coloca a respeito de certos tipos de 

F\itos de Rebeli~o: "L-:;:..:-;e:..-:; ;..:-;e proc:es:.::.:aram dentro do sist·ema 

tradicional e.stabe.le•:::ido e .:-:;agrado.# no qual htfi · u.ma di:..~pu.ta 

:..~obre determinada:.=: dist"ribu.iç:í~es de poder.# e n'ito sobre a 

lD V .ide D,:;, l'1ê.1t.tc:-1., F\obeJ'··to Carnavais, Malandros e Her-óis!, 
FUo df? J,:me.ir·cJ, r::luan.:~b.?.IJ'··,"', l<:íJ<iO, !sobJ~~:-"? c:.:~J~n.:!lval; e t.:~mbém 

Turner, Victor O Processo Ritual. Estrutura e Anti
Estrutura, Petrópolis, Vozes, 1974, pps. 208-244, onde 
Tun1er sepê.':l.ra o~;, H.itc:>~; em dt1i~; tipos: os dF~ Elev.;:~~;2\o c:lf? 

Status e os de Revers~o. 
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.l.":.:.;··t:o p1.?rm.i·t:e o prot:'~.'ts··h:> 

do pr6prio sistema" 16
• Em outr~s palavras, fortalece a ordem 

v.ig_ente. ·rur-rler· c:l"lf?~ç~ou à concluseJes semelhantes colocando 

que os Ritos de Revers~o, no longo prazo, fortalecem de modo 

decisivo as definiç~es sociais dos·grupos~ como bem atestam 

as análisr:s sol::we o can1~:1val br~asileiro, o class.i"f.ic:ando 

como Ri to de I nvers~o que refor·ça ii:\ v igên c: ia da ordem no 

resto do ar·lO. 

Descartando a tipologia de Van Gennep e de Eliade, devemos 

agor·a passar· ~\ análisE:? da es-;tl•"utura dcJs Ri tos de F'ç:\ssagem 

que o prime.ir .. o faz, a qw.:\l é sem dllv.ida além do seu 

pioneirismo e::~ de SLia per·ce.'pc;'c'~to dos •~spect.os sociais das 

manifestaçbes culturais a grande contribuiç~o de sua obra. 

O autor .identifica, em tcJdos 0
, ... 
·"' de F'assagem que 

anc:ll .isa, tr-·ês etapas c:l.i. stin tas: F\ i to~; Pr .. é-Liminares ou de 

Ritos Liminares ou de Margem e Ritos Pós-

Liminares ou de Ag r··e~:;Jaç;,>:to. ~)n tes de prossegui r· na aná 1 i se 

deste autor, pr~ec:i samos tt:?n ta r· c~n tender a que soc:.ied<i:ides 

estes Ritos dizem respeito. 

16 Vide Gluckman, l"l<:n: Order and Rebellion in Tribal Africa!, 
Nova York~ Fr·et? Pness of Glf.:?ncoe, 196~5, p. 112~ citado em 
Leaf, M. Uma História da Antropologia, op. cit., p. 236. 
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1.2. Sociedades "Primitivas" 

Van GF:nn<~p n:·~o i::\l"la 1 i se:1 C.'\S !:)oc:iedadf.~!:'> "c: i v i 1 i zadas" ~ ou o que 

conhec<:?mos como a cu 1 'tul'"i:l ociden ta 1 con tempor·ânea ~ mas as 

soc::ie.•dadE'!S "pr· im.i ti v as". {.~:;; aspa~:; n~o s~~o co 1 occ::1das por 

c.1caso. 

sobre a diferença entre o que existe na nossa sociedade em 

r·elaç~o ~~ c~<.::>t . .-=1~:>. (.~s~:,im~ cli~:;cor·clamcJEi c:IE~ E~·>:plic.:~çe!r-;.>s que é:IS 

denominam p , ... .im .i t .i v.::~~;~ ac:r-f?d .i t.::~i"ldD que elas urn 

pen !::;amen to c:le.'tF.~ r·mi na do pe:.:'l as 

" básicas" • Di s c: o r·d .::~mo!::; t.am t)élfl, cl F.! H:-: p 1 .i c a çe:Jes que colo c C:HTl 

este pensamento d l? t<:? r·m.i nado ( cl e forma pej or·a t:i. v a) p<Jr 

representaçNes mit:i.c::as e emocionais. Dev€':!mc:>s 

ago1•-a se<.:;JU indo Tu l'"l"lE~1···, qu~;;· ,,, v .i. d ''" ''.i. m<é~q .in;,~ t .i. v <::1 P l~rno c:: .i.on .;:~1 '' 

é sempre rica e complexa, estando presente em todos os 

povos, de onde ele constatou que a estrutura cognoscitiva é 

sempre idênt:ic:a, €~ o qur.~ pode se:~,~ d.ifei'"Emc:i.::ldo é que esta 

al--ticula e:-:p~:?r·.t·ênc.ias cultur·;,:~is mu.itc) d.iver·sa~s 111 .. Em outi"O!:> 

trabalhosn, Lév i --Str·.:wss o bsE! r v.::~ uma 

.imensa nec<-::ssidade df:':! cc1mpl'"eender· CJ mundo em qut";1 v i VE?.m ( C'J 

qL1e n~o c1s d.i·fer·e dE• nó~:;). U autor· cc>loca que talvez eles; 

17 Vide Lév.i···Str·e:luE;s, Cl.:wdE~ Mito e Significado, Lisi::Joc:1, 
Ediçe:les "70, 1989, pt· .. inc::.ipalmF.:>ntf.:? o capítulo 2 "F'Em~";ament.o 

'Primitivo' e t-lente C.iv.i.l:L-:ada". 
111 .. V:i.dP Tt.ti'"I'H::•I''!• V .. O Processo Ritual!, op .. c::i.t .. !' p. :1.~'.\ .. 
1". V:i.cle l...ó\l:i.····!:;ti'"<:\Ul';!;;!, Cl<:U.tdc-:·~ 0 Pensamento Selvagem!, n:·Yo 
Paulo~ Editora Nacional e EDUSP, 19"70, e El Totemismo en La 
Actualidad, México~ Fondo de Cultura Económica~ 1965, 
principalmente ''' "Intr·otr-~c:ión". 
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LI ti 1 i zem um pensamento "dc·õ."sin teJ'"f.·?ss,:~do e in te 1 e c tua 1 " 20 !, 

desinteressado pois o interesse material, ou melhor, a 

intenç~o de controle sobre a Natureza inexiste. Neste ponto, 

é importante mencionar que a oposiç~o entre Natureza e Homem 

colocada pela pr·imein:t vez pela Cul hwa Ocidental 

Crist~ 21 , e é desta separaç~o q~e é possível ao Homem 

almejar o controle sobre a Naturezan. 

A di·ferença do pc::?n!:;amento "selvaqf?m" paJ~a o pensamento 

cientifico, está no fato de que o primeiro quer compreender 

o todo, acreditando que sem isto n~o se explica coisa alguma 

(lógica que:> se ass~?mEdha à relaç~~o· Eu-Tu de Buber· 2ll); já o 

segundo separa o mundo em campos e estes em subcampos para 

poder 

Neste proc~dimento, inicia-se a análise pelas partes para se 

de um contexto para o pr6ximo o mesmo conJunto de simbolos: 

20 • Vidt? Lévi-·Straus~~ em Mito e Significado, op. cit.. ~ p. 
30. 
21 Vide Lévi-Strauss, (

., 
JO El Totemismo en La Actualidad, op. 

c i t .. 
22 Lévi-Str·auss t'?m Mito e Significado!, c:o1oc:<:\ qucc·~ o~:; 

"primitivo!s" n~o conseguem (mE)!:~mc) porque n~cl almejam) o 
t:ontrol€~ sobr·e a Nat.LwF~za, ma!s qut? "n(:>:.:.;· ;:Ur:::an~.:.:·;:~mo.::.;·N (n<:\ p,1t<_:.l .. 
31) este dominio. Discord~mos desta posiç~o, pois n~o cremos 
ser poss.i.vcel este contJ'"Ole, fE of::; e:·:c2mplo!:s s~o diveJ~~;os, 

bé:~sta veJ~ as recEmte~5 disfunçê:!E:.'S c:lim~\tic:as, o risco de 
rompimento da camada de ozSnio~ etc. Vide também 
Castoriadis~ Cornellius As Encruzilhadas do Labirinto 2, Rio 
de Janeiro, Paz P Terra~ 1987, especialmente o ponto: 
"Fiei' le!-:Des snt:we CJ , DE~~5f?;1 l"lVCJl vimE:~nto' e C:\ 'r~acional idê:lde' 11

• 

n "O que .~::.:e :::abe ent-'2/.o a re:..::.:pc~it'o do Tu? Soment·e tudo .• 
pois.~ n~o :.:::e :.:::at.>e.~ a :..::eu I"E~:..::.:peit-o, nada de parcial .. " em 
Buber, Mar·tin Eu e Tu!, Bi~'o F:•.-:tulo 1, l•lov·;,\<·:·~~:; 1, ~;;/d .. 1, p .. :1.~:~ .. 

21. 



A nos~>a estr~utur·a de pens.::~rm:nto~ corno um todo~ n~o é mé:"d.s 

nem menos ê~vanç<:Hia do que a do!:; "pr-imitivo!;": "hoje em dia 

e ao me.~=:mo tempo meno::.~ a no:=.~:..=: <:1 r::: a pa c i da de 

mental que no pa:..=;;..::;ado" 211 • Usamo~; "mais" pois a 

especializaç~o nos per-mite avançar- no conhecimento~ e usamos 

"menos"~ po.i!:; c:orn isto, dei:-:amos de:: v.ís!.tal.i.zat'" as inb:"'r--

relaçBes, bem corno n~o apr-esentamos algumas capacidades que 

outros povos par-eciam ter-u. Lévi-Strauss acrescenta nesta 

obra~ que é só com o pensamento cientifico que podemos 

o que e:dste nos mitos, de onde devemo~:; 

r-essalvar- que este compreender-, se refer-e às funçôes destes 

mitos, urna n0!5 imposs:.í. VI:-"? 1 perc:ei:Jer- n~:~a 1 

ainda que prefere utilizar a designaç~o de "povos SE?m 

pr-osseguindo com este 

24 Dotl<J 1<:, !:; !' ,.,,,,,I'")/ Pureza e Perigo!' ~:;;:ro F' <!"lU J o!' F' c-:-~ v·!:; p~:-~ c t :i. Vi:\ :• 

.1976, p. BEl; qUE' f.::\=-: E:•r.-:;ta cDl<::JC21Ç·;~o c:omo r·E·~:;posta a l"lau~:;s 

("Esboço df:-? urna TE:'OI'·i.::~ !3t?t~.::tl da 1·•1.::~qia" em Sociologia e 
Antropologia, op. cit. ), o qual diz que as sociedades 
primitivas se r-ecompensam com a falsa moeda da maqia. 
Douglas, c:oloC:ê:\ quE! t:c:1nt.o o c:linhP.ír·o quanto a magia s~D 

sirnbolos, e ser-~o ver-dadeir-os ou falsos, dependendo do 
significado que r-epresentar-em para os qr-upos. 
211

• L...évi-Stt--·,:,\us;s;, Cl<::iUC:If"! Mito e Significado, op. c:it., p. 
~..., ._ ... :.. . 
26 I ... Ó\J:i.····f)tt···,-,"11.1~:;!:; c::i. t<:l o ·f,:d.o c:l[~ umD. ti'" :i. bo conr~equ.i.r·· VE~r- o 
planet.::~ VE~nu~::; c":\ luz cjCJ di<::\. Ind.:~qando .::tstr-E:inornos !5CJbl~i:-? !-:"?<:=;te 
fato, soube que isto er-a possivel e que os antigos 
mar-inheir-os europeus também cCJnseguiam fazê-lo. 
27 ViciE? Lévi---~:;tr·e:,uc,-,!~;, C:. Mito e Significado:, 
29; e também Tur-ner, V. O Processo Ritual, op. 
que se diz pr-eocupado c:om os Rituais dos povDs 

Ci p .. c :1. t .. !' p " 
c:it., p • .16, 

pré·-1 etrac.1os. 
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autor~ o ac:tõ~sso à esct~.ita, onde a mitologia n~o é mais 

estritamenü? oral, pennite o advento d.::\s ''stJciedades 

histór .. ic:as" que t~lf:~ contTi:lpete às "soc:i.ede:1des mitológicas". 

Material mitológico e histórico n~o se diferenciam por 

completo, sendo que o primeiro é utilizado para escrever o 

seg~ndo, e a sociedade histórica 'se apr~senta como mais 

Só o fato de escrever sobre os mitos é capaz de diferenciar 

dois tipos de sociedade? N~o é bem assim, pois em ambas os 

dois elementos est~o presentes, ou seja, tanto história 

quanto mitologia existem em todas as culturas. O que muda de 

diferencia história de mitologia, onde nesta última, u mito 

que funda esta cultura (o herói civilizador), coloca qual a 

forma adequada de se portar, sendo que todos devem repetir o 

seu e:-:emplo. é uma repeti ç~o 

que o Homem 11 ar·c:ái c:c> 11 acei tc1 ma 1 c.~ h .i r; tór· ia, f?S "fon;ando···se 

para aboli-·lc:l per iod :i. c::.::1men te. Cita di Vf.~I'""SC.1S r i to~~ de 

passagem de ano, onde o que comemoram é justamente o fim do 

Passamos assim a reproduz i r· os t~?rmos conforme s~o 

utilizados por seus autores, acrescentando, contudo, aspas. 
n. Vide Lévi-Strauss, C. Mito e Significado, op. cit., pps. 
58 e ss .. 
29 \l:i.cl<-:,, El :i.<:lcl<·? !' IYI:i. ,...C!·:·)i:\ Iniciaciones Misticas!, op, c::i. t .. ;: O 
Mito do Eterno Retorno, Lisboa~ Ediç~es 70~ 1988; Origens, 
op. c.:it.; e Aspectos do Mi-to!, l ... :i.!:;bo<:"t!, Ed:i.~~U<·:!!:; 70!; :1.9B9 .. 
30 • Vide E 1 iade, M. Iniciaciones Misticas, op. c: i t. , 
principalmen-te "In trodLI<::c:.ion". 

,..,.'?. ' .. :: . ..:· 



terra pa:.:;:.=:ou" e:1 1 guns ind.:í.os c: a 1 i forr1 i anos) ~ 

comemorando o renovatio~ o ano novo~ onde os mitos de 

criaç~o s~o revividos. Lx1ste sempre uma referência ao 

"para.í.sr.J pel~dido" ~ à perfeiç~o dos primórdios, onde a 

beat·itude elos primá r ,,:J i o:::: " 31 • S~:-:gundo "par a 

pens~mento arcjico nada melhor que a morte para expressar a 

idéia de termino" €;!nquanto que par·a el·:press,:~r a idéia de 

criar~ constJ'"Uir ~ o sentido df? cosmogonia é o mais 

adequado. "A repi:?t.iç'ti.o :.=:imb.:ilica da cria~;'iio~ impli,:a uma 

do aconteciment-o primordial .• ii pres·ença .• 

por t·.-:~n L<:> . .- do:.:.:: e/eu:.:.:: f.'.>:.:;· •'·'' d~.'.> :.:::u;:~:.:.~· ~.'.''1'1 ~.'.' r9 .i <:'it:.:.:: t.'.': r .i i:':ldo r;:~:.:;·'/ 32 .. E!:; t c·:·• 

trect1o 1 embr·a que iil n.~peti c;21o simbó 1 i c:a da cosmogon ia é 

sempre precedida pela volta ao caos: para que se possa 

criar~ deve-se primeiro aniquilar o caos que precede a 

sociedade. 

(que é anterior à chegada dos deuses) que se fez durante o 

ano que acaba: mata-se a história~ ao mesmo tempo em que se 

pr·ocut··a a pr2r .. fr,ü ç;~o dos deuses par.:1 se começai'- um novo 

tempo~ Esperamos ter demonstrado de que forma esta avers~o à 

Falando do significado.das ervas medicinais, do casamento, 

da caça, da pesca e da fertilidade dos campos para algumas 

:u Eliade, Jvl. Aspectos do Mito~, op. 
c i t.:mdo aind,:\ Kn:Jebf::n·, A. L. Handbook 
California, ·W~shington, 1923. 
u. Vide Eli~de, M .. Iniciaciones Misticasp 

c: i t. ~ pps. 45·-48 ~ 
of The Indians of 
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ab origine por detu:.·_e:::: ou her ... .::..ts. {):.,:; lwmen:.::: repet-em at·f# o 

infinito ge:..::: t·os e paradigmático:..::;" 33 .. 

Citando diversos exemplos, dos quais podemos destacar a 

tribo l<ur·na.i l''lun ÇJ .:;,,., n ÇJ aL.I~I os ensinou 

Llt:ens.ilios, €"::: os Yuin (tribo austr·aliana) que !:5C:\b(;:m que 

todos os instrumentos e armas que utilizam no seu cotidiano~ 

coloca que sempre existe um deus que dá significado aos atos 

cotidianos. Temos assim, que "o produto da Natureza~ o 

obJeto fabricado pela lndú.~:::tria .• encontram a sua 

realidade c identidade na m~.=.><:í.id;;~ ~.=m> q'tM.:> f.J<:~rt'.r.,.::·.lpam <.k=.• uma 

realidade ... n<:il m<::N.l.i<.l;;~ <:.=.'m qu<:.'.' /''~:.>·h:)m;:~ um<:~ ,;il~;:?io pr.imord.i<:*.l" 34 
.. 

Para demonstrar isto~ Eliade cita diversos trechos de textos 

que eu fiz" (frase atribulda a Jesus Cristo em Jo~o~ XIII, 

15); "Amai-:-~'o:..::: un;..::; ao::;: outro::.• .• como eu ~'o:..' amei" (Jo:!:to, 

XIII, :::::4) ; "Devemo:..' fazer o que os deuses fizeram ao 

princi'pio" (Çatapatha brâhmana~ VII~ 1, 

fizeram os deuses: .• a:..::::;:im t"az~?TI'I o:..::: homen;..:;" (Tai·ttiiri·.iya, 

brâhmana, I~ 5, 9, 4), colocando ainda, que este provérbio 

n Vide Eliade, M. O Mito do Eterno Retorno, op. cit., p. 
4"1, e Turner, V. O Processo Ritual, op. cit .• , nos relC~to!::; 
sobre a tribo Ndembo, onde tudo vem dos deuses. 
34 Vicie EU . .::1de, M. O 11ito do Eterno Retorno, op. 
.19. 

c:it., p • 
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indiano resumiria a teoria de todos ritos~ de todos os 

O que e~;tamos t.ent.:mdo ciEHnonst.r·aJ'" é que nestas sociedades 

"arcáicr3S", as .:~ç(~es ckl!:; indivíduos :;~o sempr-e or·ientadas 

prt~v.i.::~men tE;!, por- a tos:;, pa l avr·as, in tE•n çí.'jes ele pE~r~;onagens 

míticos fundadores, refer~ncias que estas populaç~es tem 

para tudo em !:;u,:~ v .ida. A!5!5.i.m, se,::> '"' l guém .i.mag in.:.u- que na~; 

a b..1 ê:l i s c:omun :i. d acl es r· e 1 i g .i os; c::~ s; o mF.~smo poss:;.:~ o c: o r-Te r , isto 

um todo i.ndiss;olúvE~l. CJ ind.:i.ç:)€:'?l"la que agia segundo est.c:::>s 

principies, o fazia em todos os momentos de sua vida 

b r· i n c,;,, n d o , tendo relaçbes sexuais, guer·r·eando) 

podc;?ndc:l·--s;F~ di;.:,: f:? I"' quc-:i! .::~ t..i tudf?!:; t. i d i::l !:; como pro f an ''" s, :i. s t.CJ é, 

n~~o lig.;,,cL:.~~; ::1 um momr::-~nto de:::~ culto aos deu:;E?s;, i.ne;:i~;tiam, 

pois tudo ~'5!·2 c:levi.:-:i a e"; tas d.iv:i.ndi:1dE?~õ. Ou <ainda, dE? outr-a 

outros da vida comum (profanos), percebemos que n~o há uma 

separaç~o para estes povos, .isto é, o sagrado e o profano se 

apresentam de forma indivisível no que tange ao cumprimento 

do que os deuses esperam. 

Assim, est~s povos construíam sua noç~o de realidade (como 

todos partindo de suas experi~nc:i.as, de sua 

35
• Vide Eliade, M. O Mito do Eterno Retorno, op. cit.~ pps. 

36-42. 



percepç~o destas~ construindo algo que podemos chamar de uma 

po::;::>ui um modl?.lo e.l\·emp.lar ô desprovido de sentido .• is·to é .• 

po.-..;·s·ui r r.~ a 1 i da de 11 37 , podE•mo~; quE~ n~o pc::t r·p C:: E' 

difel~entE'? dd po~:;t.UI'-,::t adCJt.,;,,cja pDI'" muit.or:.; n<J Sf:'?U dia c::t di,::~. 

Por exemplo, quando conhE>cemos uma pessoa~ muitas vezes 

procuramos semelhanças fisic::as ou de personalidade entre 

esta nova pE>ssoa e de outras que já conhecemos, em busca de 

referªncias que facilitem a relaç~o quE> se inicia (n~o 

obstante quase sempre estas atitudes dificultem o começo da 

relaç~o, pois apesar das semE>lhanças imaginadas, trata-se de 

seres distintos). Estas atitudes ocorrem para que as pessoas 

possam melhor compreender a nova re~lidade que se apresenta~ 

E·?StC7.:' ''novo mundD'' qu<~ ~5<·:? clc;?~;c::oi:Jr·c-::~, P como cont,~.::1pi::lr-tida, 

poclc=~nJos.; qUf'~ ê:\ ti t:ud E~' rn.t m <~ 

impossibilidade de se ver esta nova realidade como ela é, ou 

c::on cc;?i to~:; pl'"éV i o~:;, OI'" iundo~; dE:' 

realidades conhecidas, aquilo que se apresenta como novo. 

Contudo, a diferença entre estas sociedades que Eliade, 

modelo exemplar se refere aos personagens mitic:os da 

criaç~o, enquanto que as atitudes de procura de semelhança 

36 1./i.dp BE~I"'Ç.:JE:•I'" !' r·c::-~tc~r- E~ Luc::k.m.::tn !1 

da Realidade, Petrópolis, Vozes, 
I'" f? c:'\ 1 i di::\ c:l f? D I:J j E' t i V i::\ (·2 !:' .. ~ U 1:J j C'? ti V a ; 
Sociológicas, Petrópolis, Vozes, 
r·1 a <;;o c i <'?di:~ cl E::>'' • 

Thomas A Construç~o Social 
1985, soi:Jre sociedade como 
F~ BE'I'-gE~I'C, F'. Perspectivas 

1 Cf(3Cf, c:.::q:d. tu 1 o 4: "U hornE·rn 

Vide Eliade, M. O Mito do Eterno Retorno, op. c:it., p. 
49. 



atuais~ se faZf?m em cim.:~ d0~ modelos da vida dos pr·óprio<:; 

ind i v .í.duos, ccmc.H c:icmc:\dos pclr ou tr·os n;:>1'eren c: i ais que n~o 

apenas os heróis da c1~ iac;~':lo. Esta CCH1diç~o, é o que 

Cazeneuve denomina d0~ "condi ç~tto humana" 38 , se r·efer indo ao 

conjunto d~;~ tenni n i:\ çôes impos tc:\S ao indivíduo, um 

condicionamento geral que limita •o campo de seu 1 i Vr0? 

Disto, só podem ser profanas para aqueles povos, 

as a ti v idade~; qut"? n~o possuam rnnde 1 os e:·:emp 1 a1,..e=;, que n~o 

ten hafTI Si~) f'l i f i C:é:\d ()f:5 fll :Í. ti CCJ~;:; ll9 !I 0\.l i:\ :i. I') c:l o:\ !I (:\ t :i. tuc:f (·:·~~;> q l.l (:·~ ~;;(·~ 

apresentem de tal forma que as pessoas n~o consigam conectá-

lé."\S COITl OS "modelo~;; e:·:emplal~es". 

Desta forma, estamos aptos a fazer a ligaç~o com a c:olocaç~o 

de Lévi-Strauss, de que estas sociedades com avers~o à 

história seriam mais féchadas, n~o corno uma relaç~o mecânica 

de análise entre diversas sociedades, mas como funç~o de um 

conjunto de comp 1 e}:as n? 1 açôe~~:i, ele em de se p~:?r-c:ebe que os 

nunca questionar a sua validade. 

:s 11
• V:i.clc·~ C<:~:<~<:·)nc·:·!UV<·:·'!• ,J .. Sociologia dei Rito!, op .. 

3 " Vide Eliade, 1'1. O Mito do Eterno Retorno, 
42. 

c: :i. t H !I p fi ~?E~ u 

op. cit., p. 
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1.3. Ritos de Passagem: Estrutura 

Tendo Gic:lo car·act:E~r·izc:\c:las as soc:iec:lades qu€.-:> s~o ''objeto'' (na 

"sujc~ito" 40 ) c:le pesqui s;c:\ destes antro pó 1 og o~:; , 

estamos aptos a prosseguir na análise da definiç~o, da 

significados dos Ritos para as culturas em 

que se insE:'Ir'E~fll. 

As três etapas do Rito - Separaç~o, Margem e Agregaç~o - têm 

,:~ f.inal.idad~:: clt? m,::~I'"Cdr" n~':1o s;ó p.:,\l"'c:\ o :i.nd.i.v:í.duo, mc:1s; p.:~r"<':l 

toda . ,::\ sua comun i d ;acl <·::?, que ele n~o mais está em um 

dr::?terminadn "0:~;tado" 41 , que ele n~o é mais o ser· qur.:~ el' .. a, 

an .:~ 1 i se c1 o R i to, segundo Van GE:?I'HH? p , podE' se,~ mais si rn p 1 e~:; 

ou mai·s comp l e:·:a, onc:le c:ada etapa conter· i.::1 sub--etapas, ou 

~. Pois o trabalho do antropólogo nunca se caracteriza como 
uma relaç~o sujeito X objeto, uma vez que o que se analisa é 
um sujeito, que processa as interferências do meio, e cuja 
F"eaç~o o pr.:?squ.i.sr.:\c:lor n~":lo ('::) capc71Z dE• c:ontr·olar-, E.' que além 
disto se caracteriza por uma parcialidade explicita e aceita 
por parte de alguns antropólogos. Vide para isto, 
L..,:~pL::mtirH;?, F., Aprender Antropologia, op. cit., 
principalmente pps. 169-173. 
41 vc:,n Genrll:?p pE.:'F"C::E>bE~ or:; ru. tos c:le Par:;s~a\gem ê\CC:Hnpan hando 
toc1,:~ muc:lanÇ<"~ dc~ luqat··, t:-?stado, f.Kl'5ic;ào social, identidade; 
j,t~ Tur·nc;?t- p1'"f'2'f<~~r-f2 uti:lizar cJ ter .. rno E!!5t,::~do quE', con~::;.iclt:n-a 
mais amplo. ViciE~ TLwnpr·, V. O Processo. Ritual, op. ci.t:., 
c:ap.:í. tu lo :::;. • 
42 Como coloca Elic:\dt.": "Em t-ermos filo~;ófico:..:::, a in.ic:iaç'ào 
é e q u .i v a .l e n 1~ f:! a !.1m a m u t" a~;~ o o n to 1 ,:; g i c a da ~:::o n di r;: 'à o 
ex i s te n c i a .l ~ O no v i ç o em e r q e da s u ,3 pro'·' a 1;:~ o c o mo um se r 
t:"ot:"<:~.lm~.=.>n·t-.'.'·' cl.il'<-.'.'·l·"<'.'.>nL('.'z· t:·orn<:~ .... :.:.;·c:- ou'!:"ro"'!• (·:·)fll Orige!ns!, op .. c:Jt .. !' 

p.137. 
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me:..:;mo conjunto cerimonial" 4 ;,. Tentando ultrapassar estas 

dificuldades de delimitaç~o do Rito~ devemos ter claro que o 

mesmo procura evitar que as pessoas n~o cumpram o seu 

caminho Pl'"é···es tabr~ 1 ecido ~ sendo qu€:'! C::J Ri to !5e refere a um 

conjunto de aç:e1es que "€:'!ncami.n h.:Hn"' os ind i v :í.ducJs par·.:1 o seu 

destino cer-to. Devemo~:; ê.'\inda acn:?scen t..:u· qu~:! ~>f'..?inj:.H-e que 

esti vennos tl'·at.:mdo dt=7 f" i tos~ E:•stamo~; '"'ng lo bando as t,...··e-s 

etapas da análise de Van Gennep. 

A ou F'l'"é-·-Liminar, n~pn~senta Cl 

a ·fastamen to ( .~s vezet=.; abi~Ltpto com simul açbes de rapto) da 

pessoa de seu grupo de semelhantes. Esta separaç:~o tem que 

ocorrer, necessariamente, nci seu caráter territorial: aquele 

que p.::tssar, deve~ ser afastado de seus "antigos 

semelhante~:;;", o quf.: nonnalmt?nt.e siqni·fica o afastamento dos 

locais de convívio ela tr· ibo. a "morte 

iniciática", o 'fim dc:1 .infâncic::\ e da .i.gnorância44 
.. 

A fase dc7? M,::\rgcem, ou Limin;ar, é aquc::? 1.::~ ondf.? ocoi'Tem as 

transformaçDes propriamente ditas: a pessoa Já está separada • 

do seu meio anterior, mas ainda n~o pertence ao meio futuro, 

e ast;im ~ as car~ctE-11'" :í.sti ca<.:; dos indivíduos s~o 

necessat-iamf.:?nte "amb:í.gu<::ts" ~ pois n~o se referem a um estado 

43 Vc:Hl Dc·:·)l'll'l<·:·)P!• ,~, .. Os Ritos de Passagem:, op. c::tt .. :, p .. ;·:):1.;: 
deve-se notar que para Van Gennep~ a diferença entre Rito e 
Cerim6nia n~o é clara. 
44 

.. El:i.i:\Ci<-:·~ 1, 1•1 .. Iniciac:iones M.í.stic:as:, op .. c::i.t .. 1, p .. :1.:·:) .. 



ou êHJ considE'r<:ldos; 

uconsiste no enfraquecimento cdrporal e mental, destinado a 

serem introduzidos nos novos valores. Possivelmente é a mais 

longa das 

degr·ad,:\ç~o~ de humilhaç:i:'Co~ as mutilaç:eJes f:í.sic.:1s e alguns 

tipos de tortura, que analisaremos adiante. 

A etapa Pós-Liminar~ a Agregaç~o ao novo mundo é normalmente 

acompanhada de festividades, cerim8nias que acompanham o 

"nascimento" do novo membr··o di::"\ comL.tnic:lade. É irnportan te 

lembrar que este nascimento às vezes pode envolver perigo de 

vida 4"~ ni:)o se c::onfund.i.ndo c::om o nc:lscimento biológico, dE? 

ordem natural, pois este é social: implica no nascer para os 

c:onhecimE'ntos mitológico<;:; elo Ç}I'Ttpo 4
", %f?ndo que, a partir 

momento (nos Ri to!s F'ubeniade) , podem ser 

reconhecidos como membros responsáveis da sociedade em que 

vivem, pois fol~r.:iill .i.ntr·oduzido!:> nos vi::!lor·c:?!5 espir·itu.::ti!:;. D.::~ 

leitura dos textos antropológicos, é interessante ressalvar 

o envolvimento e a importância destes Ritos, onde às vezes 

4 a Tuf·nc-:,·1'" :1 IJ .. O Processo Ri tua! !I op.. c:i. t .. •1 C<:\p:í. tu lo :·:·; .. 
46 • V0n Gennep, A .. Os Ritos de Passagem, op. cit." p. 77. 
47 Yvonne Vel hcJ an,::d is;a os ri tu,:ü.s "f'uner.t-u~ios ( pc:1ssagem 
entr~? a vid,:\ E' a mortt"?) de uma m~e ou pai dE' santo em um 
terreiro, onde a fase Liminar dura um ano; em Velho, Yvonne 
Maggie Alves Guerra de Orixas. Um estudo de ritual e 
con f 1 i to !I F< :i. o d (·:~ ;.r .:"In c;-~ :i. ,.··o :1 z,,, h<:\, ... !' 19/ :'.i .. 
48

• Vide Eliade~ M. Iniciaciones M!sticas, op. cit.~ p. 103~ 
pois nascer sempre envolve este perigo. 
4" .. V:i.cl!'·~ FJ:i..:td!·:~:• 1"'1 .. Origens:, op .. c::1.t .. !• p .. :1.:'.\(),. 



as m~es "n~o reconhecem" o!::; filhos~ c:hE~gando a agn~di-los 

como se fossem estranhos à elas~. 

Esta estruturaç~o n~o se refere somente aos Ritos de 

F'uberdadt? (nos quais concentr-.:.'\rnor.~ nossa análise até aqui)~ 

podendo ser observado em Ritos de cura de doentes~ da 

passagem de ano~ de coroaç~o de reis e diversos outros. Para 

tentarmos entender a eficácia do Rito~ a passagem da 

infância para a fase adulta dificilmente demonstraria algum 

parâmetro, a n~o ~;er a c:onstataç~o de que os valo1res e 

hábitos de um povo se reproduzem ao longo do tempo. Partindo 

da análise de um canto xam~nic:o, Levi-Strauss 01 traça alguns 

aspectos para entendermos a eficácia dos 

Ri tos-3. 

Dentr-·o elE• um Rit:cl dos indios Cuna (Panamá), o canto era 

utilizado para partos dificeis~ o.que efetivamente auxiliava 

a "doente" C\ conceber· o filho. Sem manipulaç~o~ isto é, sem 

contato ·fisi.co, atingia-·r::;c~ '"' cura. é: importante l'"essalt.:.'\r 

caso contrát··io o mf.?!5mo n~~o ter·i.::\ ser1tido, perderia c:~ sue:'\ 

e f .i cá c ia. importe:'\ se n~o corr·esponde à 

re.:t 1 idade objetiva, pois a "doente" acredita ne 1 a~ e faz 

eo Vide Eliade, 1"1. Iniciaciones Místicas, op. cit., pps. 
TJ-:35, sobn:1 o!5 Wi r-adj ur i;; e V.:.'l.n Gt-:nnc,?p, A. Os Ri tos de 
Passagem, op. c1t., p. 66, sobre como deixam de ser 
reconhecidos como f i 1 hos dE~ suas m~':tes, pa1ra estar sob os 
cuidados das divindades como filhos. 
01

• Vide Lévi-Str-auss, C. Antropologia Estrutural, op. cit., 
capítulo X:" A efic::áci.:.'l. simbólica". 



parte de uma sociedade que t~mbém acredita, ou ainda~ jamais 

p~e em dúvida a eficácia. L. é v i -·S t re"!!USS prot..;seguen~, 

ar·risc<:lndo em uma entr'··e o :-:aman i. smo e 

psicanálise, ao colocar que ambos trazem à consci~ncia 

con 1' li tos e r· e si s; t "én c:: i as que até ent~o estavam 

inconscientes. N~o é pelo conhecimento (real ou suposto) que 

a cura se dá~ mas por permitir uma experi~ncia que conduz ao 

t1€~senlaCE). N.~1 ps;icoloçjia, isto é• conhecido pelo t.enno <':ib--

reaç~o. A cura através do xam~ é possível, pois leva a uma 

experi~ncia, que sem o Rito seria impossível, onde n~o só a 

doentE? <:H.:r'··eelita na "cur·;a", cc>mo também na "doença". Este 

Hito ,.,, .. f.·:~!::;olYE)'' urn c:::on"f'J.ito, ,:;,pr···e!::if!.!nt<::\ndt.1 r·e~:;pnstas que a 

doente está preparada para receber. 

1.4. Por que existem Ritos? 

Apesar da extenç~o elo trabalho que tez, Van Gennep reconhece 

no prefácio de seu livro que n~o descobre a raz~o de ser elos 

Ritos. Passemos agora, a uma tentativa de entender melhor o 

porqu"é da exist"éncia destes. 

D2 Vide Lévi-Strauss, C. Antropologia Estrutural, op. cit., 
pps. 229 e ss .. 



.Na apresentaç~o da vers~o brasileira de Ritos de Passagemp 

jovens 

aprendem os modelo básicos do seu sistema~ aprendem a viver 

socialmente~ ele urna for·rna em que a principal raiz de seus 

conflitos cotidianos desapareceriam. Preferimos colocar que 

a raiz destes conflitos seria rciprimida, e faremos urna 

r· e f 1 e:(;~o sobn:·! c> pt-ocess;o pe 1 o qua 1 esta repr·ess~c:> se dá. 

Podemo~:; comE:?Çar· esta tan;?f,"' l'"€õ>ccmhecendo que o Ri to pode 

criar e contr·olar· a €~:·:per·iência 114 , n~o como uma fc:>rma de 

auxilio para perceb~-la. Na v•rdade, o Rito faz as pessoas 

terem uma e:.:perienc:ia, lhes coloc:.::~ diante de algo que, se 

n~o fosse desta forma~ n~o teriam acesso 1111 • Podemos ir além 

e dizer quE:? o Ri to co 1 oca para o ind i v .i duo como perceber, 

como sentir estas experiências criadas. 

Desta podemo~::; perc:ebet'" qual o signi 1' icado do 

sacrif!cio das provas iniciáticas. Deixar de dormir, de 

beber, de se alimentar, n~o r-epresenta somente vencer as 

necessidades fisicas, mas também significa que aquele que se 

submete a estes Ritos demonstra uma vontade 

espi r i tua 1 116 • Força esta que se assemelha à força dos 

n. Da Matta~ R. "Apresent.::~ç~o", em Vé."'ln Gennep~ A. Ritos de 
Passagem, op. cit., p.19. 
" Vide Durkheim, ~mille Les Formes ~lémentaires de la Vie 
Religieuse, Paris, PUF, 1968, pps. 13 e ss •. 
1111 

" Vide Douglas, M. Pureza e Perigo, op. cit., p. 
116

• Vide Eliade, 1'1. Iniciaciones Místicas, op. cit., p. ~35; 
e Augras, Monique "Pé."'l!ssagem: Morte e Renascimento", em 
Pitta, D.:\n.i.el.le F'. R. (or·g) O Imaginário e o Simbólico da 
Passagem, R~:>ci f&~, Fund. ,Joaquim NabLtco e Ec:l. M.:.~ssangana ~ 
1984, onde Augras fala que o passar é conquistado via 
sac:rific:ios. 
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deuses~ e como veremos no pn~ximc capitulo deste trabalho~ 

os deusE-?S f2 mitos~ bem como nossa concepç~o de cultura~ 

devem ser entendidos como sistemas de controle social~ 

controle que só é possivel se houver auto-controle~ ou seja, 

se o individuo conseguir lidar com seus próprios conflitos e 

for capaz de reprimi-los. 

Ist:o n~o é muito c:lifen.?.ntE~ do que narr"aHn ,::tlgunE;; indíos sobrE~ 

os eventos que precedem a coroaç~o de um novo rei (um 

aut·entico Rito de Invers~o) ~ onde o mesmo passa por uma fase 

Liminar em que é humilhado e agredido pelos futuros súditos~ 

A explicaç~o para isto~ segundo um membro desta cultura~ se 

deve ao fato de que as tentaç~es do poder s~o muito grandes~ 

e antes de assumir este poder~ o futuro rei tem que ter (ou 

pelo menos demonstrar)~ um forte auto-controle". Dentro 

desta vis~o~ podemos compreender melhor algun~ significados 

presentes no FUto. Fn~:nt<;? a urna CultUI'"c:~ fechada~ oncJe a 

mesmo o conflito pelo qual passam os adolescentes, se 

apresenta explicitamente. N~o trabalhamos com a hipótese de 

é) , mas que frente às diferenças existentes entre as 

expectativas e o que representam para a sociedade, a 

passagem de umá criança para um adulto, se faz em meio a uma 

crise~ que é acima de tudo~ social. A criança morre e perde 

IH Vide Turner~ V. O Processo Ritual, op. c i t. ~ pps. 
205/207. 



seu nome 111
' ~ "r·ena:;;cendo" como em um Rito bem 

estruturado~ r.igido enquanto pr··ocedimento ~ ·fazendr.l "par-ecer 

inexistir" o conflito de identidade por que passariam os 

adolescentes. 

N~o verificamos isto somente nos Ritos de Puberdade, mas em 

muitos outros, como por exemplo o casamento. A uni~o de duas 

pessoas, comcJ bfJm notou Van Gennep"", é um êlr.:ontecimento 

st::>cial. Esta concepç~o é bem distint.êl da vis~o r·omântica, 

onde dois individuas por iniciativa própria se encontrariam 

para um grande amor·. Esta vis~o "l'"omântica" neglii;:Jencia o 

fato de que os indiv.í.duos s~o, antes de ·mais nada, 

"individuas sociais" 60 , e n~o dá conta de aspectos como o 

tabu do incesto61 • (.~s r·eç~rê:\S:; m.:~tJ'"imoniais n~o e~:istem por 

acaso, elas ai est~o para delimitar com que pessoas o 

in di v i duo está auto r i zado .::1 se n'? 1 acion,:\r, preservando, em 

última instância~ as relaç:eles ·familial'··.es, .::1s n?laç:b"es do 

cl~. Poucos s~o os relatos de pessoas que descumprem estas 

,~egras pelo ·fato destes valores, bem <::omo outr·os, 

sido introjetados de forma decisiva~ sendo que a concepç~o 

de mundo que se <:.'lpresen ta para as pf.?ssoas, n~o é mais Lima 

das formas, m<:.'IS "a" f<.-:>r.ma pol'" e~·:CE?l í§"ncia. 

1111 V:i.dc;,> pov· exc·:·)mplo El:i .• :\dc·:·~!' 1v1.. Iniciaciones Místicas!, op .. 
c i t. , p. 64. 
"" No que se t-eferé a este .::1spect.o, Roberto da Matta na 
apresentaç~o da obra de Van Gennep, diz que este se antecipa 
a Lévi-Strauss. 
60 . Vide Castoriadis, C • A Encruzilhada do Labirinto 1, op. 
cit., pps. 210 e ss •• 
61 Vide Lévi Strauss, C. As Estruturas Elementares do 
Parentesco, Petrópolisp Vozesp 1976 .. 



Em sua análise sobre o povo Ndembo~ Turner parece ter 

captado mui to bF~m E~~;; ta d .i mE,?n ~;i:~ o~ CD 1 D can do que e:-: i~; te uma 

de aldeia e vizinhança, e que a multiplicidade de situaç~es 

de c o n f .l .i to e:..=: t .~ c: o r r e .la ·c i o nada (7 o m um a a 1 ta f r e quê n t.:: .i a de 

ritua.i:..~·" 62 , e é um dor.;;' pouco~;; antr··opóloqos que 

declara isto explicitamente. 

Partindo da análise de Rito Swazi~ Gluckman os compara com 

Ritos encontrados em outras culturas~ E? conclui: // ... 
<:X 

:..~agrada.~ parece permitir e.'!-;·ces::;os .incontido;-;_. e c:om isto 

est·imular c:onf.l it·o:..:-; .• diretamente, ~;e j a pela 

social dentro da qual o conflito existe" 63 (gri·fo nosso)~ 

isto c: em 'f 1 i tos pr·é--e:·: i s tem aos Hitos 

grupo. 

Act-edi tarnos que esta 'é a F"C':I:~~o substantiva de ser do~:; 

Hitos~ aquilo que Van Gennep n~o descobriu. Com estas 

colocaçbes~ n~o estamos neqando a utilidade do aprendizado 

especifico, de técnicas, mas colocando que este aprendizado 

n~o define os Ritos em sua ess~ncia. Assim, temos que o Rito 

62
• ·rurner, V. O Processo Ritual, op. 

63 G 1 uckm<=:H·l ~ M. Order and Rebell ion 
c:it., p. 128/129, citado em Leaf, 
Antropologia, op. cit., pps. 257. 

c: :i. t " !I p • ;:~ ,q " 
in Tribal Africa!, 

M. Uma História 
op. 

da 



nâo pode ser entendido fora desta caracterizaç~o, restando-

nos~ ainda~ esc 1 arecer alguns ma 1 entendidos sobre a sua 

relaç~o com os Mitos. 

1.5. Ritos, Mitos e Metáforas de Ritos 

A diferença entre Mito e Rito parece ser bem clara~ onde o 

Mito narra uma aç~o, enquanto o Rito executa um conjunto de 

aç~es. Um ponto~ um pouco mais complicado~ se refere à 

relaçâo e:dstente entre Mito e Ri to. Di funde-:-se cad,":l. vez 

mais a noçâo de que no Rito um Mito é vivenciado. 

O Mito pode ser, e n~o necessariamente é, vivenciado em um 

Rito. "O mito fornece legit·imidade ao rito~' e o rito é uma 

Strauss se ind.::'lg.a o de todos Mitns nâo 

corresponder-em a Ritos, e porque nem todos os Ritos 

todos os C<;tSt'Js, e o autor· r::;E;! prop~e a mostrar que esta 

homologia nem sempre ocorre, e mais, quando existe, pode ser 

Llm caso pal~ticular de. uma n:.:>laç~o mais geral entre t·1ito e 

Rito~ ou entre diversos ritos. 

"· Vide Lévi-Strauss, C. Antropologia Estrutural, op. cit., 
p. 267, e principalmr::?nte o capitulo XII: "Estrutura e 
Dialética". 



Par~a se e:-:pl.icar~~ ci1:a um m.i1:o dos Pawnee, cLdo conteúdo 

mostr·a pnJblemas r-;:~tário~; entrE? um mEmino e um feiticeiro, 

constatando quf:"? n~':to e:-:iste ru;mhum r·it.o referente a isto 

neste povo, e acrescenta que entre os Pawnee n~o existem os 

problemas de d.ifer·ençc:\ de idadE?, ~:;e destacando por· terem 

"d ~.'.':.:;· ~-'·'n v o .l v .i c/ o o :.'·'·i:.'·'· L ~.'.>r na m;:~ .r. ::.:: ~-'·' .l ;:~l:>o rr::l<.lo d ~-'·' :.'.'o<::: .i ed ;;~<.1 <-.=.' l'o r.-:~ d ;:~:.:.;· 

<:::.la:.'·'·:.:.;·~.'-':·'' dt.'.' i d<:K/~.'.>" 611 .. Em um;:, ,,,,..,,f, 1 :i.~:;<-:·' m,;·, :i.!:; p r··o·fun d ,·,, !' pc-:·r·· C<·:-~ b<-::' 

que aquele mito descreve s.ituaçôes corriqueiras para as 

tribos pró:-: i mas, pt?rcebendo·-c:l como LHTla nf'.?gaç~~o do modo dE71 

vida destes povos, que seria fortalecida em outros ritos. 

Lévi-Str·au:~s situa ést.e mito Pe:1wne€?. em e 

Isto n~o significa que inexistam Mitos que sejam reviv.idos 

em um Rito67 , mas quf.;~ se dev€?. abanclone:u· .. um.:.~ relaç;:!O linear·-

entre I~ i to l"'lito. Df?VE?mos per~ceber que o FUto se 

. cc.1mp 1 ementa com a estrutura social, com o sistema de 

parentesco, e com representaçôes miticas, que devem ser 

entendidas como o seu conjunto total. Frente a isto, também 

podemos que os Mitos podem ser a 

611 • Lowie, R. H. "Pl.;üns--·Indian age-societies; histor·icc:\1 
and comparative summary'' in Antrophologial Papers of Natural 
History, vol. II, p. XIII, BBO, 1.916~ citado em Lévi
Str·auss, C. Antropologia Estrutural!' op.. c: :r. t .. !' · p .. ~-:7:1. .. 
66 1...<-::~v:i ..... ~:n.r·,:u.l!:;!:;!, C. Antropologia Estrutural, op. cit., p. 
273. 
67 • O pr·ópr··icl L.évi···Str·c:.~u~i;s:; E·'fll out.r·o tr··c:,balho s;e I'"E~'fer .. F-' 2\ um 
Rito como !5r:-.:•ndcJ um 1'1.i.to agido. VidE"~ Minhas Palavras~ S~n 

Paulo~ Brasil.iense~ 1991, p. 244. 
68 Uma boa an.:'~liSE·' sobr·t.? E?.~:;t€?.~.5 a!::;pec:tos~ nas; soc:iecladf,~S 
industriais, é 'feita na coletânea de Hobsbawn~ Eric A 
Invenç~o das TradiçeJes!, 1=~:i.o d<-:·1 ,J<:\n<·:~:i.v·o!, P<:'l:<. <-:·:· TPr··v·.-:,!, :1.904 .. 



posteriori~ a fim de legitimar um Rito~ ou o inverso, que um 

Rito ptissa ser criado para que se vivencie valores contidos 

em Ltm Mito. 

Mircea Eliade S€:? poEd ciona (n~o sabemos se dirige-se 

diretamente a Lévi-Strauss)~ dizendo que pouco importa se 

os Mitos s~o criados após os Ritos para lhes legitimar: "o 

mito :..:;6 é tardio enquanto fórmula;r ma:,::; o :..::eu cont-eúdo é 

isto a ato:..~ que 

pré=.•:.=.~·:.=.~·up(:l em uma realidade ab:.:=:oltlta;r e .l\·t ra-huma na " 6 " !' 

clareando as SLiêHS posiçt!es ~ qLte se r·eferem ao estudo da 

história das religit!es. 

Deve ficar· claro também~ que mitos, ritos e estrutura do 

parentesco s~o~ acima de tudo, produçbes culturais, s~o 

fruto de diferentes articulaçt!es sociais. N~o s~o em momento 

algum, determinadas por di ·fer-f?n ças biológicas, clima, 

aspectos geográficos C)U tipo de.• procluç~o .econômica de um 

povo70 • Aspecto cultural~ desta for·ma se 1 iga a di versos 

fatores, mas sobretudo~ se refere às produçôes sociais de 

um grupo. Isto tanto é verdade para se compreender a 

mitologia de um povo, qu.:m to os seus ritos. Podemos 

e:·:empl i f ice:"\ r isto dos ritos de puber·dade, 

verificando !se estes E5e refen?m ao plano biológico ou ao 

social. Tentar determinar se uma pessoa está na puberdade é 

"· Eliade~ M. O Mito do Eterno Retorno~ op. cit.~ p. 42. 
70 Para isto, vide o int.en::~ss.::mte estudo de Laraia, noque 
Cultura .. Um conceito Antropológico!, (;)p. c::i.t ... 

40 
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umc.':l. tal'·e·fa <3rdua se temos E?lll v.ist.-a um diverso número de 

sociedades. Di;,.~E'Ill s;€:~r maú:; i't,ci 1 identificar-· isto pa,~a as 

meninas~ através da primeira mestruaçào~ mas e com os 

meninos? O surgimento da barba poderia ser um caminho~ mas 

observ.:.':l.ndo os ritos indígen.-as ~ pet~cebe-se que esb .. "?s 

"m.::~rcos" ~ embora ~.:;ej am re 1 e.>vant€:'s, 1ngyo s'~o determinantes no 

momento do ingresso no rito. Vc.':l.n Gennep, comba t.e este 

determinismo fisiológico, di;,.~endo que diferemtes cultur-·as 

atribuir~o maior ou menor valor a este fato, em funçgyo de 

complexas relaç~es. Cita o exemplo, n~o usando tribos, mas 

culturas européias do começo do século: em Roma, as meninas 

podiam se c:asar aos doze anos (puberdade social), e a 

primeira mestruaç~o só ocorria aos quatorze-quinze anos 

(puberdade ·fi si o 1 ógi c<::t) , enquanto que f?m Paris oco r· r ia o 

.inver·so: 

(puberdade social) e a primeira mestruaç~o aparecia aos 

quator-zE? ano!;:; F' HH;?.io (pubet·-dade fisiológ.ica) 71 • DE?vemos ter· 

claro que existe a puberdade fisiológica e a ~;ocial, como 

também existem relaç~es de parentesco por consangu.inidade e 

por proximidade social. 

Voltando à análise dos Ritos, deixando claro .que estes s~o 

produtos cu l t.ur·ais, pod<~mos uma interessante 

definiç~o pe:\r-·a "elE•mento r .. itu.::\1" na língua banto (falada 

pelo povo Nndembo), cujo termo utilizado é chiJikiJilu, que 

71 Vide Van GE•nnep, A. 
71. 

Os Rito de Passagem, op. cit., p. 



significa ponto de refer~ncia~ marca. Este termo representa 

para os Ndembos: a) "um elemento de ligaç~o entre um 

no~;:·~o de algo es-truturado e ordenadof opondo-se ao n'ito 

estn..lturado e ca ... ::.tic.o" 12 • Da ~;egunda representaç~o~ temos o 

elemento social que organiza o caos~ e da primeira~ a 

metáfora mais difundida para Ritos de Passagem~ a saber a da 

"pc.:lnte". Vejal!l<::>s o signi·ficc1dc> dcl Pap.:u ele repr-esenta~ para 

os católicos~ a ligaç~o entre os vivos e seu Deus. A origem 

do termo Sumo Pontifice, do Latim Pontifex~ bem representa 

isto,. pois signi"fic,::\ aqLII:?le que "fc:\Z a ponte~ pi::\ssagern dest:e 

mundo para c outro. Simbologia ainda representada pelo 

principal emissário do Deus dos crist~os na terra, em frase 

arrebentam em busca da verdade única, porta que só se abria 

pela metade, guardando duas verdades. Ponte, porta, soleira 

ou ainda corredor (utilizado por Van Gennep) que ligam 

diversos quartos de uma casa, s~o metáforas que enfatizam o 

aspecto Liminar, de MaqJem dc.Js Fü.tos de Passagem, de onde 

72 • Tut'TH:·~•···!, V .. O Processo Ritual!, op .. c::i.t .. !, pp~:; .. ~-:~9/~":)() .. 
n Vide Augt~as, M. "Passagem: t•lortE' e Renascimento", em 
Pitta, Danielle P. R. (org) O Imaginário e o Simbólico da 
Passagem, op .. cit .. , p .. 38. 
74

• Vide Dr·Lunmond de Andr·ade, CarlcJs "Verdade" em Corpo, Rio 
de Janeir·o, lieccwd, pps. 4.1/42, e também Prestes 1'1otta~ 

Fer·nando C. et alii "Alienist and Alienated. On 
Organizational Judgement"~ paper apr·esentado na X SCOS, 
Lancaster University, Inglaterra, jun/jul." 1992. 

4 '"'\ .c. 



4 "' ·-· 

devemos compn::.>end~?r, como col<::~ca D.:l M.:.'lt.ta 75 , que o r·ito nào 

divide ou separa~ mas junta e integra. 

O que temr.Js, enfim, é que os Ritos s~o processos ou 

constrLtçbe~; sociais, que ~woc:uram fazer"' uma "ponte" entre 

"mundos" 
I 

separados, sendo necessária para a sobrevivincia do 

ind~viduo social. Esta passagem pode ser feita de uma forma 

mais amena frente à um Rito que cria experiincias, de modo a 

tornar a vivincia de um conflito o menos drástica possivel~ 

fortalecendo a coes~o social via reproduç~o dinâmica. 

"' . V:i.cl<·:·~ ''' ,,,pr·"<·:·:·~:;<·:~nt<:1\;:tco de Ro~>erto da fvlatta à obra de Van 
Gennep~ p. 21. 
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2.1. Cultura 

o que significa Cultur-a'? DiVE;?r·sas s~o as definiçt'1es 

e:·:istentes e b?ntar €'·mcontJ~a,~ uma única~ é t.al'"e·fa árdua e 

in·frut.í. fera~ uma vez que muitqs conceitos já foram 

elaborados. Só para se ter uma idéia~ em 1952 foram 

lev~ntadas quase trezentas definiç~es diferentesn. Hoje~ 

este número é certamente muito maior. 

N~o obstante~ quase todas apresentam alguns aspectos ~m 

comum: um conjunto de valores compartilhados, uma mitologia 

que indica as "verdades" dEi! um gr-upo e tudo o que n~o é 

questionado pelos membros desta. Se refere também a hábitos 

comuns, que dizem respeito à interpr~taç~o de experi~ncias~ 

fonna comunicaç~o escrita e 

imaginário SOC:iê.'l. 1 comp.=u·-ti 1 hado. Artefatos 

específicos~ n~o só quanto ao uso, mas ao significado destes 

e também, técnica!:; e tec:n<:Jlr.Jg.ia ut:i.lizad;a. A cultLtna de um 

grupo socic-d !I em última instância o que diferencia os 

é socialmente construída e influi também nos 

aspectos cD<.]nosc:i ti vos indivíduos, uma vez que a 

cons tr·uç~o de V C:\ 1 or·es é det.t"'rminada cu 1 tu r a 1 mente. Nt~S tes 

76 Vide Kr-oeber, A. C. e Kluckhon, c. Culture: a Criticai 
Review o f Conc:epts and De f in i tions!l I'I<,·)W Ycwk.!, V:i.n ·t:.:HJ!·:·~ !' :1. ?:'.\~·:~!I 
qw? iden t.i ·f i c,:\ram mais de :~~00 de f in i çí.':les, . .:ma 1 isando 164; 
citado em MonJan ~ Gareth Images o f Organizations, Eleve r 1 y 
Hills, Sage, 1986, p. 359. 
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aspectos, a maioria das definiç~es se aproxima~ nào havendo 

muita diverg@ncia. 

Contudo~ estamos in teressadr.Js em um outro aspecto do 

conceito de cultura que n~o é compartilhada <n•a sabemos se 

consc.ien temente ou n:!to) , por di versos au teres e se refere 

aos aspectos de controle. "A '.::v .. l·t:ur<:~ ~.:.; m~.;>.lhor vi.::.::·t.·c:~ rú~k) <.'.:·omo 

complexos de padr~es concretos de comportamento - costumes, 

u:..::•os .~ t rad i ç.<~es .* f e i :);:e:..::: de hi3 bi to:..:: ·* como tem sido o caso 

atl agora, mas como um con}untb de mecanismos de controle 

plano:..=:.* re<:::eita:.,:;, reg r a$.~ ins"t"ruçíJe:..::: para go~'e r na r o 

O conceito ·.antropológico que utilizaremos como base se 

,~efere ar.J ·fato de entendermos cultLII'"a coma a conjunto de 

mecanismos de controle, algo que n~o só confere identidade 

cultural aos individuas~ bem como coloca para eles a que é 

certo e passivel. Como já colocamos~ nossa formaç~o n~o é em 

Antropalogiê:\, por .i!:.;so, todo cuidado se faz necessário no 

uso das conceitos deste campo. Ape!:;êH" disto~ nos par·ece 

essencial entender o papel que a cultura e:.:er·ce sobre os 

indiv.í.duos. que Geertz nos coloca, podemos ainda 

acrescentar que os Mitgs s~o 

:::ociedade em :..:::eu c o n j u n t o " 711 ~ em outras 

77
• Geertz, Cl i fford A Interpretaç:~o das Culturas, Rio de 

Janeiro~ 'Guanabara, 1989~ p. 56. 
711

• Ansart, Pierre Ideologias, Conflitos e Poder~ Rio de 
Janeiro~ Zahar, 1978, p. 28 pr in c i pa lmen te:? o cap.:í. tu lo: "Os 
ImaÇJinários Sociais" que trata bem dc;~sta quest~o; sobre o 
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pa.lavras, os Mitos vªm a ser um dos mecanismos de controle 

que comp~em o conceito de cultura que definimos. 

N~o s~o só os mitos que comp~em este.• sistema de controle~ 

mas as es tn.t tu r as de par·en tesc;:o ~ os tabus~ a rel igi~o, as 

ideologias e, dentre muitos outros~ os Ritos que fortalecem 

este sistema via dramatizaç~o. Temos que ter em mente que os 

el<:!mentos culturais "·t·~.=.>ndf.=·m a :.=.;·~.=.=·r .inL.im<:xmenL~.=.> ii~.:=.:::.,=:ot."::i<:ildo:.=.=: ~.'.' <:"il 

Cultura é um conjunto de ~ecanismos de controle socialmente 

constr·u.i.do ~ nêlo é .i.mpos to por· nenhum sf.·?r· ( sobnma t.ur·a 1 ou 

n~o)~ sendo fortalecido e modificado ao longo do tempo. Com 

esta refutando vis~es es tt-\ ti ci::\s do 

processo cul tLw a 1 , que é dialético. Ser socialmente 

c::linâmic:n, ~3iqn i. f i. c:a que Ulll.::"l 

indi~idualmente ou c•m c:on..i unto cc.1m outr·as; pessoa~:;, tenha 

condiç~es de modificar a cultura da forma que bem entender~ 

negligenciando aspectos (culturais) que a precedem. 

qut-:> os 1'1i tos tn:~nsrni tc;?m, v ide Di<::? 1, F'ê.1U 1 O Simbolismo na 

1~tologia Grega!, S?ío F'<:u.llo!, Att<:\1'.!• :l.~..i-'9:1.!, pps .. ~·:7/;·:~9 .. 

\ . .:.t.:. K 1 ucKhon, C. "11~ ths .:md. Ri tL~.~~l s: .. A r· gent-:ral theory" em 
=Jie Harvard Theolog~cal Rev~ew, ..;:.::,1, 194..::~, p. 65, citado em 
Bt?yer, J an ice M. e Tri ce, Harr· ison M. "St.udy ing 
Or·gan.i.zational Cultun::> Through FUtes and Ceremonia1s" em 
Academy of Management Reviewp vol. 9~ n. 4, october, 1984 .. --:a 
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Para melhor explicitar este ponto~ podemos usar uma metáfora 

de Llm jogo de baral ho 80 : o nümer·o de cartas é 1 imitado~ 

como também o nt:tmewo de ~?~; tr·u tu r as culturais. Quando se 

senta à mesa para in i c i ar o jogo (quando se nasce) , as 

cartas já foram embaralhadas e distribuídas independente da 

vontade do individuo. Cada jogado~ em posse destas cartas, 

continua in"flué'ncias que independem de . sua 

vontade~ como os descartes dos outros jogadores e as cartas 

que compl'"<.'\ do "monte". !!ato n',tto é tudc:,, pois ele organiza as 

cartas que recebe da fo1'·ma qLI~7? "bem entender"~ tem a opç~o 

de comprar do "mont~:" ou do "l.i>:o", bem como pode descartar 

as car~tas por· sua inic::.i.ativa, modificando o jogo, 

interferindo na cultura. 

Desta forma, temos que, apeE;al'" do número de cartas e de 

estruturas culturais serem limitadas~ é muito pouco provável 

que dois jogos se desenvolvam dr-:) maneira id·entica, que duas 

culturas se apresentem da mesma forma. Por outro lado, ainda 

aproveitando a metáfora do jogo de baralho, observamos que 

os interesses no jogo s~o distintos (se pressupe!e que os 

Jogadores queiram ganhar)~ bem como o s~o os interesses em 

"jogo" na vida, na cultura de que se faz parte·. 

Os conflitos n~o est~o excluídos do conceito de cultura, que 

procura colocá-los em um patamar aceitável .• Por outro lado, 

~ Exemplo que Lévi-Strauss utiliza frequentemente para 
el-:plic.-::\r a sua abordagf?m er::;trutul,..al ~ vi9e Laplantine, F. 
Aprender Antropologia~ op. cit.P p. 137. 
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a disputa do Jogo, a luta pelo poder dentro da sociedade~ os 

con f r·on tos~ as icleo 1 oçJir.:ls pr·op.::1gadas par· a qLte um grupo se 

mantenha no poder (ou para que se derrube esta classe social 

que detém o poder)~ também encontram espaço em nossa 

concepç~o ele cultura. O poder é um componente da cultura. O 

fato de um grupo deter mais recursos~ conhecimento~ capital, 

in f 1 Lt·&ncia ~ circulo de relaç~es~ acesso a informaçbes~ 

enfim~ pc:>cier·. acei tc::J como l~?gítimo dentro de um dada 

sociedade~ n~o significa que esta cultura irá se reproduzir 

como bem querem estes que dominam. As mudanças sociais 

ocorrem, se bem que de uma forma bem mais lenta do que os 

que lutam por estas mudanças e em última 

instância~ s~o fruto da re.:1ç~o dos dominados. N~o negamos 

que as estratégias de quem detém o poder do sistema~ incluem 

uma antecipaç~o de reividicaçe!es, de forma 

amenizar possíveis conflitos~ mas o que percebemos é que o 

processo dialético social ocorre e provoca mudanças. 

N~o es t.amo!5 atribuindo mudanças a um determinismo 

histórico~ mas sim colocando que frente a uma dada situaç~o, 

a forma de articulaç~o de 

diferentes grupos~ no que se refere a sua capacidade para o 

11 combate 11 pode in i' 1 ui r na~5 rnttdan ças:;. C.::1pacidade esta que 

está relacionada ao que o grupo dispôe em termos materiais 

( n~o só annas, mas te:Hnbém capi ta 1), e C:\ sua capacidade em 

81
• Vide Berger~ Peter Perspectivas Sociológicas~ cp. cit. 



utilizar ou pr~oduzir~ signi-ficados que sejam aceitos pelas 

pessoas~ capacidade de responder a anseios que pré-existem. 

A respeito das respostas de·fensivas do "sistema"~ vale 

lembrar que estas s~o t~o elaboradas quanto for necessário 

para se manter a reproduç~o do sistema. Analisando a 

história das fechadurasn~ podemos perceber que elas começam 

com sistemas mL1ito rudimf?ntal'-es, e que a. medid;a <"!m que o 

11 inimigo" dos cash:?l os ccmsE~gUe r·ompf::--1 as, elas v~o sendo 

cada vez mais elaboradas, chegando às atuais fechaduras 

magnéticas. Mas elas só chegam C:\ este "requinte", porque se 

conseguiu arrombar as ou tr~::~s. Dest.-a forma, co locar que o 

sistema de comunicaç~es de massa, o consumismo generalizado~ 

a valorizaç~o restrita dos aspectos materiais da vida, se 

tornam impecilhos absolutos para mudanças sociais, é o mesmo 

que reconhecer a impotência social, que alguma for·ma de 

resistência seria fadada ao fracasso. No fundo, seria 

r·econhe.>cer~ que os pr·essupostcls pavlovi.anos triunfar~am"", e 

eles n~o cor·respondem realidade, segundo a nossa 

percepç'à(o. 

Estamos colocando, em outros palavras, que termos 

culturais n~o existe a onipotência de um grupo, que é 

112 Análise fei.t.::\ por Jo~o Bernardo em uma palestra 
proferida na EAESP -FGV, em 7/11/91. 
113 .. v :i d (·:·~ c hi:\l'l 1 i:\ t !' ,J (·:~i:\l'i .... F,,. i:\l'i !;O :i. m 11 F' o I'' Wlli:\ AntI'' O po 1 CH;J :i. c!\ d (:\ 
Condiç~o Humana Nas Organiz.::\çf:Set:; 11 etn Torres, Ofélia L. S. 
(org. da ed. Bras.) O Individuo nas OrganizaçOes. DimensOes 
Esquecidas 1, H~~·ío l::·.-:,ulo 1, Atl;:,l:; 1; :J.<)><J~:~ 1 • p .. ~:~B .. 
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impossivel alguém, ou alg~m grupo conseguir administrar uma 

cul tLlra. N:3:o estamos nos r·e"fer· indo a casos e:·: tremas, como 

por e:·:emplo um campo de concent.raç~o, ·mesmo por· que, o que 

se observa ai é opJ~ess~o e n:3:o dominaç:3:o ~ onde a força 

obriga pessoas a obedecer cegamente a ordens vindas de cima. 

Mesmo nestes casos~ o que podemos inferir~ é que quem dá as 

or·dens tem total con tn:l 1 e:-? poder · sobre os aspectos 

externos, sobre as atitudes visiveis de quem obedece. Mas o 

controle sob1~e o pEmsr.1r é impossivel, n~o SE' atinge, em 

termos de se determinar como vai ser a construç~o social da 

rea 1 idade do!:; in ternos, o que cJcorre é uma in "f 1 u·encia. é: 

certo que atr·.::1vft·~s c:le div€,o•rsas imposiçeJes e sançeJes, este 

grupo de oprimidos enfrenta uma realidade, que se n~o fosse 

vivenciada, jamais experimentaria. N~o se sabe ao certo como 

estes proces~;am f.~si:as "inflLl·enc.ias", po.i!;; isto é algo que 

nenhnum ser tem controle. 

Resumindo~ temos que cultura é uma forma mais ou menos 

padron i zad.:.'\, de que 

visivelmente apreendidos. Implica também no conjunto de 

signi f i c:ados; que se refere n:3:o só aos 

objetl-:ls uso, bf.:?m como ao~; signi·fic.:ados que E?s tem 

que pressupbe uma forma de comunicaç:3:o comum 

essf."i!ncial par·a que um lllf.0Smo Ql'"'Upo !:>e entendia. N~o estamos 

falando pura e simplesmente das diferenças de lingua que um 

dado gr·upo f<:tla (poJ~t.ugu"E!s, .::dem~o, tupy-gLlarani, banto), 

isto também é importante, mas do significado compartilhado e 



do contet.:tdo Compartilhar estes 

significados se que valorer,; s~o 

intnJjl?tados pelos membros de uma deter~inada cultura. 

Sign i f i C c:\ dos que pcls:;i bil i tam () ind i v .í.dLio a agir 

socialmente, que lhe permitem construir, ao mesmo tempo que 

lhe colocam algumas impossibilidades. Estes s~o fortalecidos 

pela aç~o dos individuas, e que também o limitam. 

Cultura é um conjunto de valores, de possibilidades, e 

assim, um conjunto de mecanismos de controle~ A construç~o 

dos valores é anterior ao individuo, mas ele é, 

definiç~o, um ser ativo, que pode fortalecer (mais provável) 

ou n~o este sistema. O conceito de cultura abrange também a 

noç~o de poder, da luta pelo poder, e, desta form~, estamos 

colocando que cultura envolve <:on·flito, n'~o e:-:iste coes~o 

total. A cultura se coloca como um conjunto de sistemas de 

ctmt:r-ole a f.im de mantev·· o m.inimo dt-:~ coes-~~o social, <::\ÇJf."::> 

assim, a fim de inibir impulsos individuais que possam 

coloc:e:\r em 1risc:o a I~E~pl···oduç~o dP uma c:letf."::>r·min.:~de:\ 1'ol~lllé:1 de 

vida social. 

114 Saussur-e entende "sign i ·f i cante" como imagem ac:üsti c: a, e 
"siqni'f.icado" o c:cmtc-:?údo que e!:;t,:;~ tr·az. Vide Saussu,,..e, F. 
Curso de Linguistica General, Buenos Aires, Losada, 1959. 



2.2. Cultura Organizacional 

No campo dos estudo organizacionais, o estudo da cultura de 

é bem mais n?cente do que interesse da 

Antropologia por· questb<:'!S cu! ture:d.s propr··iamente di tas. A 

origem do interess€"::> por ~=s tudo no campo das 

Organizaçbes~ no plano gf'~n::mcial €:'! no acadêmico, já ·foi 

objeto de outn::Js estudo1s811 , de ·forma que r1~o é necessário 

que façamos uma análise deste quadro aqui. Tentaremos, isto 

sim, descrever a 1 ~.:juns elos aspectos que mais aparecem na 

literatura sobre Cultura Organizacional. 

Na década de 1980, a produç~o literária que mais se difundiu 

foi nolr·tf;:-amer i cana, possivelmente p.:ira for-necer 

conhecimentos essenciais às empresas que já se deparavam com 

problemas em sua gest~o, que n~o podiam ser resolvidos pelas 

técnicas de adrnin i s traç'àto que pr-eva 1 e c iam até c\que 1 e 

momento. a pr·ecJcup<.'\ç"2to com a do 

simbólico, com aspectos n"2to materiais da administraç~o, da 

organi zaç~o da prodLtç~o, ou mE~ 1 hor, como se poder ia me 1 hor· 

compreender a pr··oduçào da~;; 01~~~ani zaçbes, enquanto campo de 

produçào material e simbólico. Diversos s~o os discursos que 

aparecem a fim de "louvar·" a mudança da cultura 

n Sobre or-·igem do intr:~r·esse, os pr·imeir-cJs tr-abalhos e o 
desf?nvolvimento vide a "IntJ~oduçào" de Freitas, Maria Ester 
de Cultura Organizacional: formaç~o, tipologias e impactos, 
S"2to Paulo, Makron, 1991. 
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organ i ~':aciona 1 como ~:;endo a única salvaç~o a 

sobrev.iv·~nc.i.a empres;:u-.. ial. Discut.i.r .. emos a possibilidade de 

SE:> admin i str·c:\r da cul t.L.w·a or .. g.::\rd. zac.i.on.::\ 1 , de forma breve~ 

nas Con~;ideraçêles Fin.:d.s desta Dissertaç~o, quandt1 

co loc,:\r-emo•:; l.i.m.i tes p.::u·a ta 1 a tuaç~o ~ bem como traçaremos 

uma abordagem critica a esta v.is~o. , 

Cultura Org;:m.iz,:\cicmal pass.;a a ser ~'?ntf?ndida como o que é 

taken-for-granted, como os pressupostos básicos de um grupo 

que trabalha em uma mesma organizaç~o, como a forma de agir 

que se padroniza~ como a forma de pensar q~e aparentemente é 

homogªnea, pelo menos durante o trabalho~ dentre as pessoas 

de uma 6rgan.izaç~o. S~o as formas que prevalecem do pensar e 

quase sempre, se remetem à forma pela qual o fundador, seu 

het-ó.i cr·iac:Jc:w, ter·ia pE>rH:;e:\clo €'1 fe.•ito. As lendas sobre a 

grande atenç~o é prestada a estes aspectos da adm.i.nistraç~o 

que pas~:;a a!:;(:? ch.::·un.:u- "admin:i.stl'"<:l.Ç~D sirnbó1ica" 11~>. Comt?.ça-·se 

p!"'ec.isa dt? um hel'"ói, SF~ voei~ n~"::o os tem, cr·ie-os") e a 

mitologia da organizaç~o ganha importância. A efic.i?ncia na 

transmiss~o dos valores n~o se encontra na imposiç~o destes~ 

mas em S!:-'?min.3r i os, a ti v idades n,:\~> quais se passar· .iam os 

vai ores. "Desc:obrT:--se" quf?. .:1travé~s da dr·amaturgia pl anfd c:1da ~ 

116 Vide Df?.i:d, TE~t .. TencE~ E:: .• P J<enrH .. ~dy, A11en A. Corporate 
Cultu~es. The Rites and Rituais of Corporate Life, Read.ing~ 
Mass.~ Add.ison-Wesley~ 1990~ pps. 141 e ss •• 



o impacto na transrniss~o do conhecimento ser:í.a mais 

convincente. 

Lidar com aspectos culturais da organizaç~o~ implica em 

lidar com conceitos an tr·opo 1 óq i c os. A apropriaç~o dos 

conceitos deste campo se dá de forma mais ou menos rígida, e 

os termos como Mitos~ Mitologia~ Heróis Criadores, Ritos e 

Rituais, passam a aparecer de forma contundente em diversos 

teNtos de análise organizacional. Neste tr·abalho, optamos 

por traçar uma análise dos Ritos de Passagem da organizaç~o, 

ou, pelo menos, o que se entende convencionalmente por isto. 

Fizemos esta por entender que Ltma "cul tur·a 

organizacional forte", é uma cult.ura onde os significados 

s~o compartilhados de forma intensa, é uma organizaç~o onde 

a introjeç'.tío dos valorr~s ul trapas~;;a a esfera do campo do 

trabalho, indo atingir outras esferas da vida do individuo. 

Trata-se de uma orgahizaç~o que procura manter a sua coes~o, 

que "administra os po~;;s.iveis ccmfl.itos", que procura, de uma 

forma ou de outra, controlar seus membros de uma forma n~o 

convencional, aspr-:.?ctos que V(,?remos no qÜal~to capítulo. O 

poder também é um componente da ·cultura· Organizacional 117
, 

como na Cu 1 tu r a :.=.;·tr.ir:::·hJ :.=.=:~:.>n.:=.=:u .. 

117
• V :i. cl (·:·~ Bf:·~ v· t(i·~ r· o!' C<:\ v·l o~:; CJ~:>fll<:\ ,... ' 'Cu 1 tu r·<:\ O v·q ,;xn :i. z '''c: :i. on i:\ 1 f·' 

Instrumentalizaç~o do F'oder" em Fleury, Mar-·ia Tereza L. e 
Fischer, Rosa Maria Cultura e Poder nas OrganizaçeJes~ S~o 

Paulo~ Atlas, 1990~ p. 38. 



Deve ser- di to ainda~ qlH:? e!5t.<:.~ opç~o de se concentr-ar- na 

análise do!:; Ritos de implica em algumas 

r-estr-iç~es. Estamos destacando um dos aspectos da cultur-a. de 

uma or-ganizaç~o que n~o pode ser- entendido por- si só~ 

devendo ser· ligado à cultLtr·<:.~ de uma ·fonn.:t ~~er-al. O Rito~ 

como v i mos~ n~o ~:?s tá só 1 i gado ao Mito~ no Ri to podemos 

encontr-ar- manifestaçbes de todos os elementos de urna 

cultur-a. Assim sendo~ esta é urna análise limitada~ mas n~o 

desnecessár-ia~ uma vez que acr-editamos que muito pouca 

atenç~o tem sido pr-estada a este aspecto. N~o bbstante 

di ver-sos tr-<:lba 1 hcls sobr-e cu 1 tuJ~a or·gan i zaciona 1 per· passem 

pelo Rito, .:,\cr-E'~ditamos que um mínimo de sistematizaç~.(o se 

faz necessár-io~ e este, no fundo~ é o pr-opósito deste 

tr-abalho~ corno já ressaltamos na Introduç~o. 

2.3. Ritos ou Rituais? 

relatos de r-itual como descr.i.ç~o de eventos que talvez n~o o 

sejam. ~ o caso do almoço semanal (friendship lunch) em que 

Lor-e Har·p, pn:?sidentE? da ~)ectol'" 111'!• se encontr-a com alguns 

que n~o manté.•m cont.:~to. Ou aind.3 o caso de Thomas Watson ~ 

88 Vide Deal~ T. e Kennedy~ A. Corporate Cultures ... , op. 
cit., pps. 60/61. 



presidente da IBM~ que insistiu que todos deveriam se tratar 

por "Senhor e St'~nhor·a". Df.u:ll e l<ennedy colocam que "ele n:?lo 

rituais de troca social especificam qu~o formal ou informal 

permitida~ quem fala primeiro em reuni~es~ e ainda a quem é 

permitido encerrar uma conversa""· Além da análise que 

poder.í.amos 1 evan ta r'" sobn=~ o e:·:erc:.í. cio da pcJder· pessoa 1 da 

presidente da Vector (acreditamos que ele estava exercendo)~ 

percebemos os au ton~s dEmominando '"'ti v idades corriqueiras 

como Rituaj.s. 

Deal 81. Kennr.~dy colocam alguns aspectos do FU tual que se 

assemelham à cancepç~o antropológica de Ritos e Rituais 

quando~ par e:-:emplo, colocam que os rituais ditam cama as 

individuas devem se comportar, de onde os executivos s~niors 

ter iam tranqui 1 idade ~:;!Jbre a con t.inLiidade do can tro 1 e da 

companhia. Colocam que infuencia também o que os executivos 

falam, c que pensam, os aspectos de padr~es de linguagem~ de 

decora público e do comportamento interpessoal". A posiç~a 

dos autores parece ficar mais clara frente ao seguinte 

trecho: "como hâbi to:..=:.~ r i t-ua i:..=: :..=:~o 1 uga r comum take n-fo r-

" Deal, T. e Kennedy, A. 
pps. 64/65. 
•o. Vide Deal, TerTence E. 
Cultures ••• , op. cit., pps. 

Corporate Cultures ••. , 

e Kennedy~ Allen A. 
'7 ó/"l'7 .. 

op. cit., 

Corporate 
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granted .. Cerimdnia:.:::.~ ao me::.;mo tempo.~ .:,:;~o e."!>·traordin.:lria:..=:.: 

Em outra 1 inha de investigaç~o, GcJ·f fman ana 1 isa os r i tos 

como sendo meios de os individuas aprenderem o auto-controle 

e regras de comportamento~ como uma forma até de permitir a . 

segLtr·ança · p;,:u-·.::~ as relaçê!es .i.ntel'·-pessoais 92 • Apesar de 

desempen h.:.u· o mesmo pr'71pe 1 que os FU tc::>s, o que este aLI tc::lr 

está analisando também se refere aos hábitos cotidianos. 

o termo em c:onc:epç~"'o coloquial ... onde se faz 

equ.ip<:~r•=~~.;:}:~o do f\'ito ao habit·ual .• ao cotidiano. Esta n:?lo é a 

no cotidiano; t·em um caréiter de excepcionalidade ... de marca 

do t:~.:.•mpo""' .. 

f.~ssim, podemos per·ceber que diversas análises s~o feitas 

atribuindo um caráter de cotidiano ao ritual«. Somos ent~o, 

91 Dea 1, T. e Kennedy, A. Corporate Cul tures ... !' op.. c::1. t .. 
p. 63. 
92 • V:l<:k·:· Gcrf'·fm<:Hl !' El· .. v:i.nq Interaction Ritual: essays in 
face-to-face behavior, Ch:i.caqo, Alfine, 1967. 
" Tavares, Maria das Gr~ças de P. Cultura Organizacional. 
Uma abordagem Antropológica da mudança, fUo de Jane•iro, 
Oualitymark, 1991, p. 83. 
"· Além dos trabalhos de Goffman, Deal & Kenndy, vide sobre 
o ritual como atividade rotineira Smircich, Linda 
"Dn;:Janizationr:; a!::~ Sl-lai'""E~d Mt?<é~ninç_~s;" E~m F'ondy, Louis R. et 
a 1 i i. ( ed. ) Organizational Symbol ism, Gn·?€~nwi c h, Connec. , 
,JAI Pl~e!:;s, .t(:rB::~.; 1'1CJI'"""ÇJi:\1"1, G<:\J'""E?th Images of Drganization!, 
Beverly Hills~ Sage~ 1986, p. 112.; sobre rituais cotidianos 



obrigados a fazer uma distinç~o, que contraria os conceitos 

antropológicos~ mas que é necessária pelo uso corrente dos 

termos. F'ass.::Hnos a par-· ti r· de c·:H;Jora, a chamar de RITO tod<:\ 

atividade que tenha uma ocorr~ncia extraordinária no tempo~ 

uma quebra na linearidade dos acontecimentos diários. E 

deixamos para o termo RITUAL tudo 01que refere à atividades 

diárias~ ao cotidiano~ rotineiro e habitual. 

De todos os C.'lutor·es que anal.i~;amcls~ dois se destacam po1~ 

dispender um maior tempo an.:.'\1 isando os Ritos das 

organizaç~es - estamos falando de Janice Beyer e de Harrison 

Trice. Tratataremos em primeiro lugar a definiç~o de alguns 

conceitos que estes autores traçam, para colocarmos a 

tipologia de Ritos que estes apresentam. 

Sob o t:í. tu lo N[.h:.>f'.in.i~;:~?~o d(.\' t:orm;,:~:.\•· '.:·:u.l·l:"<.lr<:lli:.=.~ i'reqU.é'.'n·t"é'.'TI1(.\'n·t:e 

de onde destacamos as seguintes definiçbes: 

qLie reforçam o controle gerencial, a análise da "Wenslow" 
em Golding, David "Some Ever-·yday Rituais in Management 
Control" em Journal of Management Review~ 28:6, November 
1991.; e Bouvier, F'iern~ Le travail au quotidien!, f',:tr·:i.!:;!, 
PUF, 1989, pl'"incipalmente o cap.i. tLtlo I I: "Les r.i,tes et 
=;ociabi 1 i tés du tr·avc.ü 1". 
911 Vide Beye,~, Janice M. e Tr-·ice, Harrison M "Studying 
Organiza tiona 1 Cul tur-F.?s Thr-<:Jugh Ri tes and Cen~mon ia 1 ~::.;" em 
Academy of Management Review, vol. 9~ n.4, october 1984, p. 
655; e dos mesmt"Js au tor··ces "How an Or·gan .i ~=a tion' s Ri tE?S 
Reveal Its~ CultLtre" em Organizational Dynamics, vol. 15(4), 
Sp,~.ing 1987, p. 6; t.:::tmbérn c:it.::"\dcl em FrE"~.itas, 1'1. E., op. 
c:it., p. ::::;7. 
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Rito: Conjunto de c:\tividc:\C.1E~s ,, .. e 1 a ti vamen te el abc:wadas ~ 

dramáticas e planejadas~ que combinam várias formas de 

expressbes culturais~ e que frequentemente tem consequâncias 

práticas e expressivas; 

Ritual: conjunto de técnicas e comportamentos padronizados~ 

que lida com mas que ,--aramen te produzem 

consequâncias práticas intencionais de qualquer importância; 

Cerim8nia (que só ~p~rece no primeiro ~rtigo)~ um sistem~ de 

vários ritos conectados à uma ocasi~o ou evento~ particular. 

Verifi~amos que a nossa distinç~o entre Rito e Ritual n~o 

contraria de for-ma .:.;..lguma c:-?stes autor·es~ que utilizam o 

prime i ro p.:u··a se n::dr::r i r· a uma c"i"lt.i v idade de acontecimento 

extra-corriqueiro, enquanto que a segunda se refere ao 

cotidiano. Esclarecemos, desde Já, que estamos interessados 

em analisar aspectos do que chamamos de Rito, 

espE'C i f i t:amE~n t.r:,, ~ so br··E~ o!:=; F~ i to~:; dt"-' P.::\ s~:;.::\g em. 

2.4. Organizaçees e Ritos 

De fonn<:\ é":\Utc:lr·es separe:\m os ritos 

e mais 

em uma 

organizaç~o como sendo de seis tipos diferentes. 

<.:o 1 ocam e:-:emp 1 tls d~'! prt")cessc)S p;,u-.::\ cada ti ptl de Ri tcj ~ bem 
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como analisam os pricipais efeitos que cada tipo tem, sob o 

t. :í. tul o "/ T .i J.".lo .lO~} .i <::l do :.=.• r i to::.;· por :.=.;·u;:~:.=.=: t."::on:.=.::~:.>qUé'nt."::.i •=~:.:.:: :.=.;·o,.:·: .i a .i:.,,. 

Ex~.=nnp.l o:: p 1··o c: c·:) H> !:>o d <·:~ :i. n :i. c :i. a ~~~~\o. no (·:~ x é,,. c :i. to no r· tf .. ~ .. ··<:\lllc·:·~ , •. :i. c::<:\n o;: 

Consequ€ncias Expressivas Evidentes: facilitar a transiç~o 

de pessoas para estados e papéis, que s~o novos para eles; 

Exemplos de Possiveis Consequ€ncias Ocultas: minimizar 

mudanças d.:.:~ manei1•·a como e:·:ecutam novos papéis sociais e 

rees taba 1 Per= r· o equi l.í. br i c) das relaç~es socJais em 

processo~ 

E.-,.·emplo: pr·ocesso de despedir e sLtbsti tuir Ulll alto 

e>:ecutivo; 

Consequ€ncias Expressivas Evidentes: dissolver identidades 

sociais e seu poder; 

· t-·x~.:m~p.lo.:=.:: <:i~.=.> Pos:.;::.{ve.i.:=.:: Con::.;·~.=.•quf:'!nt."::.ia:.=.;· (.k·:u.l"t-<:~.:;;·:: c:onhc·:·:·c:::i.mc:·)nto 

público de que os problemas existem e discuti-los em 

detalhes. Defender as fronteiras do grupo pela redefiniç~o 

u Vide Beyer·, J. e Trice, H. "Studying Organizational 
Cultures Th1~ou9h Hité!:; anel Cen?.monials" em Academy of. 
Management Review 1, op. c:::i.t .. 1, p .. ó~'.\é;: <·:·) do!:; rtH:~!:;mo!:; c:\Uton·:·)~:; 

"How an (J,r·ganization's Rites Reveal Its Culture" em 
Drganizational Dynamics, vol. 15(4), Spring 1987, p. 11; 
também c i tadc:J em Frei tas, M. E. , op. c i t. , pps. 24/25; e 
Fleury, Mar· ia Tereza Leme "O desvendar a Cul tLII~a de um.:.~ 

Drganizaç~o" em FleLwy, M. E' Fischer, Rosa 1"1. (coord.) 
Cultura e Poder nas Organizaç~es, op. c:1t. p .. 19. 



de quem pertence e quem n~o. Reafirmar a importância 

social e do valor dos papéis envolvidos; 

Con:.:;·~.:,qu"t:.~nf.'::.i ;:~:.=.;· Ex p r e:.::-:. si~~ as· E~' i dente~:.=:: r-efol'"·çar identidades 

sociais e seu poder; 

E·x~.=.>mp.l o:.'.': ô~.'.' t'o:.'·'·:.=.'· .i"vt.'.' .i::.;· Con:.'.~~-'.'qtú::h);;:: .i c":·~:·.:.:: fh:::u.l·f:·<:il.:'.'" :: · d :i. ·fun cl :i.,,. 11 bo<:\ !:> 

novidades" da or-gan i ;~aç~o. Fornecer· reconhecimento pllbl i co 

às realizaçóes dos individuas, "motivando" os OLttr·os a 

Permitir organizaç~o dar algum 

crédito às realizaçóes dos individuas. Enfatizar os valores 

sociais do desempenho dos papéis sociais; 

Exemplo= atividades de Desenvolvimento Organizacional; 

Consequ~ncias Expressivas Evidentes: 

sociais e melhorar o seu funcionamento; 

clarear estruturas 

membr-os a 1 gum;::\ !;?S tá >;endo feita os 

problemas. Distinguir a natureza dos problemas. Retardar o 

recon hecim~-:m to de prob 1 !:-?mds. D:i. r igil'- a tenç~o para a 1 guns 

problemas e distanciar-se de outros. Legitimar e reforçar 

os sistemas de poder e autoridade existentes; 

e) 1-(.i"t."o:.=.~ <:h=.' H~.=.>du~.:;:;·?k> de f,'on·f"'".l.i"t."o:: 

E x~.'m>p.l o:: p 1'"<:> <::~:-~!:;~;;<:> d <·:·~ b<:\ 1'"<.:.1<:\n h i:\ co l <·:·~ t :i. Vi:\;; 
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agress~o; 

Exemplos de Possiveis Consequ€ncias Ocultas: desviar a 

atenç~o OLttro lado, distante da resoluç~o dos 

problemas. Compartimentalizar o conflito e seus efeitos de 

ruptura. F~eestabe 1 E!cro>r C) equi l.i brio das re 1 açe!es !:;ociais 

perturbadas; 

Exemplo= festa de fim de ano (ou Natal) nas organizaçaes; 

Consequ€ncias Expressivas Evidentes: Encorajar e despertar 

sentimentos comuns que mantém as pessoas unidas e submet~-

las ao sistema social; 

E.);.·e·m pl os de Pos:.=: i v e i:.." Con:::eqt.Ii!nci a:.." O•.:ul ta:.,::;: permiti r a 

liberaç~o das emoç~es e o afrouxamento temporário de 

diversas normas. Reassegurar e reafirmar~ pelo contrário, a 

exatid~o ~oral das normas usuais. 

Devemos explicar, antes de mais nada, que o que os autores 

entendem por" con ~~eq u·ê·n c: .i a~> e:·: pr-essi v as s~o no fundo 

consequ·enc.ias cultur-ais. Diversas vezes eles fazem uso 

destes dois tennos de for:rna indiscr-iminada, como por-

e>:emplo, ao invés de falarem dos termos expressivos e 

práticos eles colocam que se refere naos termos culturai:.,::; e 

pr;,H:.i<.::·o::.;·an. Analisando as consequ~nc:ias que e:·:istem nos 

97 Bey€."!r, J. e Tr·ice, H. "l-k1w an Or·ganization's Rites 
Reveal Its Culture" ~;:m Organizational Dynamics!, op" c:::i.t .. !, p .. 
11). 
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Ritos de treinamento para novos gerentes, elss destacam q~e 

estes t~m consequ~ncias expressivas que s~o de duas ordens: 

- "Consequ·ê'ncias e:-:prc~s!;;;ivc.'ls man.i festas": fortalecimento da 

identidade ~;ocial dos que "passc.-Hn" ~ tanto dentro quanto ·fora 

"Consequ~ncit:\S f.õ'Xpr·e!::;siv.::~s lc:~temte": fortalecimento do 

prestigio do papel profissional, desenvolvimento de vincules 

sociais e emocionais entre os executivos~. 

Ou seja, onde se 1·& c:c:m!:;c~qu·encias e:-: pt~essi v9s evidentes, 

deve--se entE~nder· c:\~JiPEJctos cultLw.:üs e:-:plic:itos e visíveis; 

e por ocultas~ deve se entender latentes~ in f lu·encias 

cu 1 turais quE' t'€!m efEú te:>, ma~; que n~':1o se pode observat~ 

somente pelo compórtamento externo. Frente às consequências 

(culturais)~ os autores colocam que existem 

t1u tras denominando estas de práticas ou 

técnicas: 

"Consequ·encias pr··á ti c as manifestas": do 

potencial e da melhora dos candidatos em suas habilidades 

gerenciais, e seleç~o _dos melhores para ocuparem cargos 

gerenciais; 

"
11 Beyer·~ J. e Tric:e, H. "How c":\n Drgc:~nization's Hites 

Reveal Its Culture" em Organizational Dynamics!, op. c::i.t .. !' p .. 
10. 



"Consequ'(in cia!5 práticas latentes": antigos e novos 

e:·:ecutivos fcwmam Dpini~o sobr·e as forças e 1'raquezas Ltns 

dos outn:J~;. 

Desta .:u1~1 1 i se dE~vemos acJ~·€~SCf"'n ta r· que e 1 es consideram as 

consequ~ncias expressivas (culturais) mais importantes que 

as prática~~ ( t é c n i c 21 s ) "" • Dos dois artigos escritos em 

pan:er i~J ~ podemo!5 obS!;?f"Var· que Beyer s~ Tr i c e, e 1 aboram um 

pouco mais os ccmcei tos no sr~gunclo artigo~ sendo que a 

confus~o que apresentavam no primeiro artigo~ onde faziam um 

uso quase in di fen.m c.iado f:n tre Rito e 

desaparece por completo no segundo artigo~ onde passam a se 

·r·e·fer ir· somem te a F~ i tos. Por· outro 1 ado ~ percebemos que a 

tipologia qt.H::! constr-cn::.>m~ parece !:-~f.;~r· a mais utilizada nos 

textos de Cultura Organizacional, de forma que devemos 

traçar alguns comentários. 

Fa;,:~endo um.-:~ c:Dmpar·a<;:~o com é:'\ tipo 1 ogia que suger .. :í.mos no 

prime i ro cap.í. tu 1 o, p!er·cf?bc::~mcJ~; qut'? DS c in co primeiro~; I~ i tos 

(.de "a 11 a 11 E:~ 11
) , sE~ r·E~ff.;)Y"f')lll n.i. t:i.dê':llllf?n te a Ri tos de fieproduç~D 

da ordem vigente, enquanto que o último Rito analisado (o de 

In tegraç~~o) , poder'· ia sE• r· en ttmd ido, nc:1 noss>a 'ótica~ como um 

Rito de Invers~o. Este é um ponto delicado, pois acreditamos 

estar par·t:indo de um pressuposto que é difer·ente do 

apresPn ta do elos autor·es, qut-::1 pc:~n::?cem ressa 1 t.:1r o c ará ter 

"" Beyer·, .J. e Tr·icr.·?, H. 11 How an Dr .. gr.~nizat.ion's Rites 
Reveal It~3 Cultur·e" em Organ.izational Dynamics!, op .. c:t.t .. !' p .. 
21. 
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harmonioso deste!!~ evento~;;. Concor-damos com a colocaç~o no 

qtH? se n?fen,-1 às:; poss.í. v eis ccJnt::;equ'ên ciats ocultas ("r-I:"? a-F .i. r-mar 

as normas'')~ mas entendemos que isto é um efeito que ocorre 

de forma ampla~ nos momentos em que o Rito n~o está 

ocorrendo. Entendemos que as festas de fim de ano nas 

organizaç~es~ desempeham um papel similar- ao do car-naval 1~. 

Assim sendo~ se referem a momentos onde a ordem e a 

hierarquia s&o quebr-adas. Nestes Ritos, s&o negadas as 

normas vigentes, e é possível~ que um funcionário 

posicionaclo em um "b<ü.>:o nível hier·árquico", tenha acesso e 

mantenl1a O Si mais diven:;os tipos de com seus 

"superiores". Isto n~o ocor-re no resto do ano, é atr-avés da 

cl.::1s espac:ia 1 mente 

"administr-adas"~ qu~;: a "Integn:.'\Ç~':ID" pode ocorr-ei'" durante o 

ano, via obedi@ncia as regras. 

Por nu tt~o 1 ado, df".:>nominamos os pr~ogramas de treinarnen to a 

que s7!:(o subm~:.:.:t.idos os funcionários qu.::mdo entr-am nas 

organizaç~es, de Pr-ngramas de Integraç~o, que se referem ao 

que estes autores denominam de Ritos de Passagem. O que eles 

denominam Ritos de Integraç~o Mâo está relacionado com o que 

chamamos dr::? de Esta Disser-taç~o 

procura demonstrar até que nível Programas de Integraç~o e 

Ritos de Passagem s~o similares. 

~o Que os próprios autores indicam como e>:emplo no primeiro 
artigo ver pps. 662/663. 



2.5. Programas de Integraç~o 

Pr·ocur-amos; <::lté aqCJr .. a~ colocar .. 2:1 nossa vis~o de cultur .. a de::~ 

cultur-a or-qanizacional e de como os Ritos se inser-em neste 

pr-ocesso. Contudo, vamos nos deter- nos Ritos por- que passam 

os novos memi:J~~os ao· inqr-f:7!S!5aJ'" na!5 or .. ~J,:~niz,:~çôc::>s. EstE~s si:ro 

conhecidos como Pr-ogr-amas de Inteqraç~o ou Pr-oqr-amas de 

Trainee ~ P !~;t:.o. n?fc':!J~em a um conjunto de pr-áticas quE' visam 

intr-oduz:i.J' .. um novo 'func:ionáJ~io na or·qanizaç~o ou no !5eu 

amb .i ente dE' t r-aba 1 h o. 1::: !5 t.E?S pr·og r- .::~~n.::1 !5 de t r-e inamE?n to pod t:?rn 

ser- mais elabor-ados e dur-ar- rnais tempo 

Tra.inee), ou ma.i!5 sirnple~::;~ c:ons.ist.i.ndo r::?m ume:1 apr·esent,:~ç~o 

dever-es. 

A noss.:1 anc!1lise SE·? conc::r:ntr·a no p ,, .. i mE' i r· o caso~ pois 

onde os aspc::~c:to~; de esti:ro mais 

elabor-ados e a seleç~o de individuas se dá também por-

padr-ôes de valor-es dos candidatos, a fim de que o ingresso 

r.;ej ,;:, o m€~nos tr·aumé ti co poss.:í. v e 1, t.an to p.::wa o ind i v .i duo, 

quanto par-a a cultur-a organizacional. 
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Treinamento Técni~o e Valorativo 

Devemos colocar que estaremos dando maior ênfase aos 

aspectos simbólicos destes processos de integraç~o~ de como 

os valores da organizaç~o 5~0 passados para os individues. 

N~o desprezamos o "apr·E"mdi zc:~do técni c:o", por assim dizer~ 

que ocorre nestes programas: eles 5~0 muito importantes para 

distinç~o entre técnico e simbólico n~o implica em uma 

exclus~o absoluta, eles s~o interdependentes e ao que tudo 

indica~ surgem de forma concomitante. 

Lerói-GoLtr·h.:!!n 101 em um tr·abal ho mui to bem estruturado faz uma 

análise do st..wgimento d.EI. "técnica" e da "linguagem". A sua 

explicaç~o, a grosso modo~ coloca que pelo fato do ser 

humano ser b.i.pede e t~:?r urna coluna vertebr-al ereta~ n~o 

depende da bt:Jc:a pai,..C:1 p~"?g.:H- nbjetos. Isto é funç~o a ser· 

desempenhada pela m~o, liberando ao mesmo tempo a boca para 

a comunicaç:t<o or·al. DE·~sta forma~ a técnica e a linguagem 

surgem de um mesmo fato em um mesmo momento. Ele acrescenta 

humano~ que os nutres animais também possuem técnica e 

1 inguagem ~ só . que 1 imi t.adas às suas; possibilidades. "A m:tto 

que liberta a palavra" 1~. de um mesmo fato surge a técnica e 

101 Vide Lerói-Gourhan, André O Gesto e a Palavra. 1-
Técnica e Linguagem, Lisboa, Ediçdes 70, 1985. 
lM Vide Lerói-Gourhan, André O Gesto e a Palavra. l
Técnica e Linguagem, op. cit., p. 31. 
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o simbólico. No fundo qw?rem<Js diz~~r que a técnica que 

p<Jssibilita a prcduç~D material, só é possivel frente a um 

conjunto de valores, de simbolism<Js que a possibilitem. 

Com o treinc:11nen to n~o ocorTI:'".:> dE~ fnr·ma distinta. Devemos 

entend·&-lo em dois aspE•c:tc:Js: o téc:nicr.:J f? CJ v.:\lorativo ou 

termo:..-; didático:_-;.~ pói:.=: ocorrem de uma única aç~o e mesma 

forma.~ uma fortalecendo outra" 10;s. ~ no treinamento 

valorativo que encontr.:.1mos a t r,"::\n sm.i ss~o da cultura 

propriamente dita~ a garantia de que os individuos a 

n?produzi rc:~m. Um bom e:-:empl o disto ocorreu na F" ia t ~ ondí"::' 

após ter sido implantado um treinamento para uma nova 

técnica (treinamentD com ênfase técnica)~ o mesmo n~o surtiu 

o e·fe.ito desF.?JadD~ d<:~ c.mcjF.-~ per·c~::beram "que o controle de 

qua.lidade dependia n~o ape'na:..=; de 1.1ma ou ··mai:_-; uma·· têcnica 

d<-.'.' •:::on "t:ro .le// !I p<:\ ~:;~:;<:tn do !I ("'l"l t:·)(c), <::\ SE.' adota r· um tI'· e-:~ i n,?:\men to 

cDm @nfase valorativa, onde "a estratêgia visa a construç~o 

d<-.=.> ;;_;·u.b)<-,=.>t".iv.icl<:"~de 0/-"><-:.'l"""i:~r.ia e·m /"orno di:~ qua.l.id<:"M."f<-.:> dt.'.' produ~.:;:;)o.,. 

A empre:_-;a bust.-::a obti.?r a cumplicidade •.""lo trabalhador .• n'r.'1o 

apena:_-; a :::ua .in:_-;erç~'i.o mecânica no proce~-;:..-;o pro•.-.Jutivo" 104 ~ a 

·f.im de que a nova técnica poss.:t off:?l'"t-'?cer· os resultados 

10;s. Br·es 1 E> r·~ FU CBI'"·d o "Or-<J e:m i z '"' çeJí"~~; Comtempor·ânec.~s: Medi a ç~!t'o 
e Controle" em ANAIS do XVI Enanpad!, op .. c::i.t .. !I p .. :J.I.~<J .. 
104

• Pinto~ Ana M. F~. "O Jvlundo Capitalista E' as 
Tl"·ansfOI'-maçê:les do Fordismo. A r·eabilitaç~o da escola 
clássica na er·a d.::~s máqu.i.nas intf?liqentes 11 ~ Tese de 
Doutorado apre~:;f"'ntada t.~ P.U.C. S.P., em Educaç~o: 

Filosofia e História da Educaç~o, 1991, pps. 202/203; e Vide 
Bn.:::>s ler, R .i car·do "Orqan.i z.:.'\çt':lt-::>5 Corntf:::mporâneas: 11ed iaç:à'o ~? 

Contn::~le" em ANAIS do XVI Enanpad!l op .. c:::i.t .. !I pp~:~ .. :1.1.~9/:1.~.\0,. 
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esperados. Devemos ter em mente que o treinamento técnico e 

v a 1 ora ti vo ocor-·r·.:?m em um.::1 mF.?.r::,;ma .:~ç;~o, qLle t.lm depende do 

outro. Vamos, porém, dar maior ~nfase ao valorativo. 

Recrutamento e Seleç~o 

Devemos cornE.~çar nos indagando quais s~o os c r· i tér· i os de 

recrutamento e seleç~o mais relevantes na hora de se 

convocai~ os candidatos a ingl""essan?m na organizaç~o. Sem 

dúvida a ,~espostc:\ mais óbvi.T:\ sf:~ria a de se escolher os 

melhores. Mas o que se entende por melhores? 

Em outro trabalho em que analisamos esta quest~o no que se 

referia à empresas japonesas, coloca~os que estas escolhiam 

os melhol~es alLlnos; das melhon::>s fc:u:uldades, e estes eram 

uassim considerados, conforme a sua personalidade, sendo os 

mais desejados aqueles que s~o considerados mais receptivos 

ao;.:; ~~alore:..::: da em p re:..:::a u 1011 .. assim uma forte 

preoCLlpaç~o ( pr in c i pa 1 mas n~o e:-: c 1 Llsi vamen te) da área de 

Recursos Humanos em ~ontratar os individues que estejam 

aptos a se integrar .:\o sistema ele valores da organizaç~o. 

Uma pesquisa a l'"espei to de~:; tf.?S aspectós, identificou uma 

certa "hiel~al"'quia" d.:u::;. qua 1 i f i caçeJes dos candidatos mais 

1011
• Bresler .. , F\ic:ardo ·"Or·ganiz,T:\ç;eJes Ccmtempor·âneas: l"lediaç~o 

e Controle;', em Anais do XVI Enanpad, op. cit., p. 14:3; em 
que nos refer·imos ao tr-abalho de Sugo, Alberto I. "O Mito do 
Sistema Administr.:\tivc> J.::~ponês. Uma tentativa de 
:in ter·pl,..et.::l.ç~o al ter·na ti v a do S. ?L J. como sistema sacia 1"; 
Dissertaç~o de Mestrado apresentada à EAESP - FGV, na áre de 
Administraç~o, Teoria e Comportamento Organizacional, 1985. 
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desejáveis. pesquis.a se baseou em dois aspectos 

fundamentais: o da congru~ncia com os valores entre a 

organiz.:u;~o t:~ o individue>, €:? .::1 lealdade que o indiv.í.duo 

demonstra em relaç~o a seus próprios valores. Esta pesquisa 

nos mostra que a prefer@ncia no recutamento e na seleç~o, se 

dá na seguinte ordem: 1) alta lealdade e alta congru@ncia; 

2) bai:-:a lt,•aldade e alta c:cmgntf"ncia; ~!.)alta lealdade e 

bai:-:a congnúh1c:ia; e 4·) b.:.ü:-:a lealdade e 

congru@nci.::l 106 • Col CJcam, ainde:1, que os dois pr· i me i ros casos 

s~o os mais desejados, sendo que só se deve apelar para os 

.casos 113ft "4" em casos isto é, quando t.1 

característica de alta congruf"ncia entre os valores, n~o for 

encontrada nrj~:; CL::\rtc:Hda tos. O .:tu to r da pE~t~qLtisa ·faz esta 

r .. essa 1 va por c::nnsid~:•rar que.• o~:; cu E:; tos com o treinamento e 

indivíduos !SE:?riam 211 tos demais, e 

desnecessários se estivessem disponíveis indivíduos que 

apresentassem uma congru~nr.:ia de valores com a organizaç~o. 

F' o r outro lado, df?Vc-?mo!5 pf? r .. C: E? be ,, .. que as grandes 

organizaçbes, n~o só as transnacionais (mas principalmente), 

~e apresentam muito atrativas aos alunos que se graduam nas 

Universidades conhecidas como de elite. Diversas devem ser 

a<:.; razt!E::•s par·a quE~ ef::;ta .;,1tr .. .:~ç~~o ocorr·.::l, mc:1s n~o podemos 

106 Vide Wienner, Y. "Forms o 'f' V a 1 ur:.~s Systems: a f o cus on 
organizational effectiveness and cultural change and 
mainten.;:mce", Academy of Management Review!, vol. 13, n. 4, 
pps. 541/542; c.:i.tado em R~:>to. Lu.is e Lopes, Alb.ino 
Identidade da Empresa e Gest~o Pela Cultura, Lisbo~p Silabo, 
1990~ p.'76. 
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negar- que as promessas de bcmr:~ salérios~ de uma carreira 

promissor·.:\~ asp.:::>c:t:os também ligados à segurança do 

individuo, quer seja um bom plano de assistincia médica~ ou 

Llm plano de aposentadoria~ est.~o presentes nesta "atr-aç~o". 

Neste primeiro momento~ préferimos chamar estes aspectos de 

"ma ter i ais" que t.:11nbém c:\pt:\rE1cem f:?lll cbnj unto com os aspectos 

de identificaç~o com a organizaç~o. Analisaremos estas 

relaç?.les mais adiante, no capitulo quatr .. o, mas o que nos 

basta por- agor-a~ é consta ta r- qu€:? os rf..?c.::ém·-formados pe J. as 

melhores escol as se mostr-am também interessadns por estas 

organizaçbe, e assim se disp~em a participar de um processo 

Devemos ter em mente que n~o só a empresa se mosta atrativa 

para os individues~ como também a preferência destes é 

"homólogada a e:..=;trutura de chance:..=; o b j e t i ~~as " 107 ~ está 

condicionada por suas possibili~ades. Estas n~o ocorrem por 

acaso, mas por um conjunto de práticas que o individuo tem 

acesso~ por sPU "habi tus" 108 soei a 1. Este n~o se refer·ern ao 

seu futuro sa 1 á r- i o~ mi::\S c:\ O S(i?U "gos t:o", que poderá ser 

ajustado ao meio que ele "optar"" po1'· ing1'·essar. 

O processo de seleç~o é compl~.n·:o~ e nor·malmente consta de 

diversas etapats: análise de cu r-r· i cul wn, entrevista~; 

107 Bol té:mski, Luc Les 
Minuit, 1982, p. 328. 
108 V ide BoLwcl i eu~ F' iE•rr·e 
Vida" em Pierre Bourdieu: 
S~o Paulo, Atica, 1983, p. 

Cadres, Paris~ Les Editions de 

"Gostos de 
Sociologia, 

Classe e Estilós de 
(org. Renato Ortiz), 
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individuais com funcionários de Recursos Humanos; dinâmicas 

de gr·upo (nor-malmente mc::d.s do que uma) com outros 

candidatos; E? entrevi!atas com altos e:.:ecutivos da 

organizaç~o. Todas estas etapas se apresentam como seletivas 

e normalmente, os candidatos apresentam uma forte apreenç~o 

pelos resultados. Inclu~;ive, uma rf::sposta negativa neste 

processo pode ser mui to tr·aum.f:\ti c:a para ·alguns indi v:í.duos, 

que passam a se questionar sobre suas próprias capacidades. 

Em termos técnicos, a resposta razoável por· parte das 

<JI'-gan i zaçêles para explicar este pnn::esso ~ se 

necessidade de real~ente se efetuar uma boa seleç~o, uma vez 

que o nt.:trm:.:>ro t:h"' c,::\f1did.::~t<J~> é muito superior ao número de 

VC:-\gas. 

qu<-.'.' l'or ~·'·'·:.'·'·,:::o.lh.ido 

entrando numa elite. Exceto a satisfaç~o narcisica que isto 

provocou, isto cria uma ligaç~o t~o s6Jida que n~o se 

con:..::egue abandona r o que foi obtido com t.-anta 

<:l.i'f'.ir:::u.l <.h:Kie''' 109 • Te.:! mos, dl'"'S te:\ fol'"ma., um outro as pec: to dE~s te 

longo processo de seleç~o, que se refere a uma forte 

iden t.i f i caç'~o com a que se ing r·essa. 

Constando de diversas etapas, o processo de seduç~o vai se 

fortalece~do, o interesse por trabalhar naquela organizaç~o 

vai· aumentando. Neste processo de seleç~<J, podemos 

1
" Pagês, Max et alii. 
dominaç~o das multinacionais 
Atlas, 1987, p. 1.14. 

O Poder das OrganizaçOes: a 
sobre os individuas!, S~Jo P,:\ulo!, 



identificar algumas caracteristicas do processo Pré-Liminar 

(de Separ-ê:IÇ~o) ~ dos Ritos de Passagem que Van Gennep 

analisou. Ocorrendo o ingresso na organizaç~o, o indivíduo 

já passou por um periodo em que ele começou a se separar de 

uma "massa anCinima" ~ que será m.:u·cada pela recepç~o do 

primeit-o dia de t~~abalho, momento a partir· do qual~ ele 

entraria na fase Liminar do Rito de Passagem. Sendo recusado 

demais individues, que possivelmente se sentir~o frustrados, 

mas é desta frustraç~o, também, que surge uma identificaç=o 

de poder com a organizaç~o. 

A Socializaç~o 

O trabalho de recursos Humanos se refere à materializaç~o da 

consist3ncia interna da cultura, e como coloca Freitas, isto 

C!COFTe de alguns p r-· o c:t:?d i men tos , dos quais 

destacamos: "definiç~o de perfis compativeis com os valores 

que orientar~o o recrutamento e a seleç~o, de:.::enho de 

programa:::: de treinamento e de de:::~? n 1-'0l v i men to que p~"Js :.::: <~m a 

enfatizar a hist6ria das organizaç~o, incluindo depoimentos 

inr:.:·u.lt:::<'=l~.;:;~o .::::oc:ial izante" 110
• É ê:ltravés de~ diversas técnicas, 

tanto nc.'l seleç~o quê:mto no proç_F··am<.~ de tr-·einamento que a 

11° Frei tas, t'lal'·ia Ester-· de Cultura Organizacional: 
formaç~o, tipologias e impactos, op. c1t.~ pri 92. 
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or<Janizaç~o vai "p,;~ssando" st-:us valores para os individuas~ 

para que estes introjetem os valores da organizaç~o. 

Esta introjeç~o n~o se dá por pura imposiç~o~ como uma lei 

abso 1 u ta a que todos ind i v iclu<:JS tem que corr·esponder. N~o 

podemos esquecer que a organizaç~o ~e apresenta como muito 

poderosa~ mas o individuo tem seus p~óprios valores~ e por 

mais que r~>:ista a con<;;Jnú:inci.:.~ deg,tes c:cJm os-. valorr·es di::\ 

ond<·:·~ 

as pessoas negociam estes e suas interpretaçbes ~ a fim de 

chec;Jar à um Sf?nso de significados comuns, qLie, em ú 1 ti ma 

análise, sustentam uma atividade organizacional. Lllll 

processo de constante seduç~o, onde tanto o individuo, 

·quanto a or·ganizaç~c:> prE•cisam se mostrar atraentes, quase 

que únicos na gama de possibilidades do outro. Neste jogo de 

seduç~o, pas!?Ja-·se a se comparti 1 h.::u'" os significados, a se 

construir os valon?~.; em c:omum. N~t:lt:l podemos .esquecer que a 

organizaç~o j <~ pr·é-e:d.stia à E;!ntrad.::~ do individuo, e isto 

lhe representa um poder extra. 

~ importante ressaltar que durante a integraç~o do individuo 

à organizaç~o, OS ValOI'"eS comportamentos v~o sendo 

111 • Vide ,Jonar:;;, Gareth "Psyc:hological Orientation and the 
F'rocess o f lJ1'"gani za t.iona 1 Social i z;:;~. t.ion: An In teract.ion is t 
Perspectivf:·?" f..;.>m Academy of Manangement Review!, vnl. B!, n. ~:)!, 

198:3. 
112 Vide ~3m.i.r·c:ic:h, 

Cu 1 tures" em 1'1organ, 
Gage,. 1983. 

Linda "Stuc:ly:ing Organizations as 
Gareth (ed) Beyond Method, London, 
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tl,..ansrni tido~; e incorporados pelo!:; novos membros 113 • Passa-se 

de ·fonna mais contundente, por· e:·:emp 1 o~ que a GH-rei r a do 

ind.iv:í.duo é algc> que depf2nc:lf': del•"'~ que apesar dele poder· 

conseguir méritos pelo trabalho de um grupo~ esta será feita 

pelos SE?US pr·ópr· ic>s mér· i tc>s. P.:H"é~ ter "suc:essrJ" ~ deve--se 

r·espeitar· "a lóqica di::\ c.::o~.rn;?it··a qtLte é individualista", e 

existe outra opç~o: ou o funcibnário adere aos valores~ ou 

disfarça a fim de convencer que a acles~o ocorreu. Isto pode 

se complicar um pouco~ se percebermos que ao mesmo tempo em 

que ocorre a socializaç~o do individuo na organizaç~o, o que 

ocorre normalmente com um grupo ele pessoas (grupo de 

Cada grupo que ingressa na organizaç~o vai desenvolve~ uma 

dinâmica 1111 ~ onde as relaçtl8s se podem 

eventualmente, se con f I'"On ta r· com DS interesses da 

socializaç~D que a Drganizaç~D se proptJe a fazer~ como por 

e:·:emplo, pode ocor1,..er uma uni:tto muitc:> gr·.:,mcle que ponhc~ os 

valores do grupo acima dos interesses da organizaç~o. 

1 13 V i de F 1 e Llr' y' , t-I • T • " O cJ e s v E? n d C:\ r· 
or·gé.'l.n i z aç~~o --· uma cl i seu s;s~1o me todo 1 óg i c a" 
Fisc:he1,.., F-~. (coord) Cultura e Poder nas 
c:.it.' p. 2:::;. 

a cultura de uma 
em Fleury~ M. T. e 
OrganizaçOes, op. 

114
.. \1 :i. cl (·:·:· U <:tu 1 <-:-~.:i <:'1 c: !' V " L ' O n.:.1 <:Hl :i. !:; <:'t t :i. o n I'I<:Hl <:H;) é ,,. :i. i:\ 1 c·• " 

Salvador, Juan (coorcl) Organisation et Management en 
Question ( s), Co 11 e c ti f Scif:.'n c:er::; Humaines Paris I X 
Dauphine, Paris, ~d. L'Harmattan, 1987, pps. 134 e 136/137. 
1111 Vide Heicher·s, John E!t alii "Organizat.ional 
Soei a 1 i za tion anel GI'"Dl.tp Devr~ 1 opm~?n t: Tc:1ward an In teracti ve 
F'er .. spective" em Academy of Management Review, vol. 9, n.4, 
1984. 



No entanto~ devemos ,~et=:>saltar que~ se por um lado é fácil 

perceber um processo de seleç~o, tanto como exclus~o quanto 

inclus~o de indiv.í.duos~ os progr·am~\S de integraç~o também 

desempenh.::\m os dois papéis. ''{J:.w r.1. ·t.·ua.7.:.'.~ de soei ai i zaç:!'lo 

desempenham ao mesmo tempo o papel de inclus~o do individuo 

ao grupo e de 1 i m i ta ç'JW do prode:.,:;::.::;o e.l;·cJ u:.::;:!'lo do:.::; 

dt.:.>ma.i:.;~" 116 • Esta exclus~o pode ocor-rer por processos de 

estigmatizaç~o dos individuas tidos como inadequados~ ou via 

aconselhamento normalmente oferecidos por psicólogos que 

acompanham o grupo no treinamento. O processo de recuperaç~o 

dos "desv i antes" se d.'á v i.:.':\ esc 1 ,:u .... ecimen to das "norm,·:~:.'·'· ele 

Assim~ podemos entender um progr-ama de trai nees como um 

processo qu~:? se inicia no recrutamento e na seleç~o dos 

candidc:.':\ tc.Js para as Vr.lga!s o·fen?cidas pe 1 as empresas. Acima 

das qua 1 i f i caçl.1es obj e..t.i v as do ind i v .í.duo (suas notas por 

e:·:emplo) ~ visa contr·atar aqw~ 1 ~:s que tenham valores 

congruentes com os da organizaç~o ou pelo menos~ que estejam 

aptos a Nesta e:·:iste uma certa 

diferenciaç~o daqueles que entraram~ frente aos individues 

uma identificaç~o com .os novos colegas de trabalho, ou 

ainda~ com a organizaç~o propriamente dita. Neste estado de 

116 • Fleury~ M. T. "O de!:~vend~u .... a c:ultur.::~ de uma organizaç~o 
- Ltma discuss~"::o metodológica" em Fleur·y~ M. T. e Fisc:her, R. 
(coord) Cultura e Poder nas Organizaç~es, op" cit., p. 23. 
117

• Frei tas, Maria Ester de Cultura Organizacional: 
formaç~o, t~polog~as e ~mpactos~ cp~ ç1t., p. 92. 
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identi'ficaçào~ o indiv.:í.duo 

com s.ign i f i c.::HJos 

<Jr-ganizaç~o apr·esent.a u fll é:\ 

"c.~pt.o" negociar' os 

no qual 

for-ça em ao 

individuo. Desta for-ma a maior-ia das pessoas está aber-ta a 

intr-oj €.-~ta r- os; v a 1 Of"f..-')S ~ e r.ünclc-t ~ a ad€;)r- ir- aos objetivos da 

o r-gani zaç~o ~ ccmd i ç;~o e~:;sf:)n c: i.::\ 1 pc:\r·á que pr-ossiga na sua 

car-r-eir-a. A e:-:c:lu~;ào t.:tnto na selE"."!Ç~o~ quanto no pr·ópr-io 

tr-einamento~ i r· á ·for-ta 1 ecer o c.:.'\minht1 a ser- s;eguido pe 1 os 

que continuam e ~s condutas desejáveis~ ao mesmo tempo que 

os novos membros passam a experimentar um pouco do poder que 

a organizaç~o representa. Durante todo o tr-einamento de 

integraçào~ as pessoas ainda n~o t~m um papel bem definido~ 

que nos modo identi·fic:ar- algumas 

c:aracteristic:as da fase Liminar dos Ritos de Passagem~ que 

S€õ> completar-á com a agr··f.õ><;:~aç',~o de~:;tes Lr<:~.in~.'N.'~:.;;· <:to un:i.vf:·)l·"\:;o 

cotidiano da or-ganizaçào, com as c:erim6nias de encer-ramento 

do plrogr-am<'~, e na aus~nc:ia destaE; ~ com a "c:t1opada" que mar-ca 

o fim desta fase. 
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CAPITULO 3: PROGRAMAS DE INTEGRAÇAO 

t 
t 

I 
79' 



3.1. Programas de Integraç~o: Casos Relatados 

Feita uma análise preliminar dos programas de integraç~o nas 

organizaç~es e sobre uma possivel similaridade destes com os 

Ritos de Passagem~ podemos passa,,~ .~ desc:riç~~o de alguns 

casos~ acmpanhados por uma breve análise. 

Comec::emo~5 •~na 1 isando a 1 guns tr·einamen tos de in tegr·aç~o em 

empresa japonesas~ que já foram objeto de análise em outro 

trabalho que fizemos. Em um deles~ urna das atividades de um 

programa de trainees~ consistia em urna visita a um museu de 

l<am.ik<:~zt.'.':.;;· !' ~:>c·:·)n do q uc·:~ ''' (=:;:n ·f'''' ~:;c·:~ n c·:~~=> t," c·:·) ti:\ pi:\ !' C·:·)n C:i:\rn :i. n h<:\d ''' pc·:·) 1 o~:; 

OI'"" i en tador·es ~ se concentrava na força espiritual destes 

"suicidas". ULlé~n to a uma f?Vf?ntua 1 ingf~muidade. da a 1:i tude dos 

mesmos, .i.s;to nem cO\ bo rei acl o 118 • Estando 

emociona 1 mE~n tE? f?nvo 1 v .idos, o r::; f.·?S ta<J iál'"" i os acabavam po1'"" se 

identificar com os Kamikazes, o que pode ser entendido como 

uma acei tc:;"tç::=~o de que Sl.li:'\f:5 pr .. ópr· ias v idc.:ts estavam em p 1 ano 

inferior a interesses maiores, n~o os da naç~o (valorizaç~o 

tI'"" ad i C i 011 c!:\ 1 dOS l<<:~m.i f..:"<:"~.;.;'~.'.>;;,;·) !' llli:\ ~:; O~:; d i:"l ~:; OI'"<;) i:\1""1 :i. Z i:\ ~~;Jn C·:·:•lll q l.\C·:-: 

I 
f:~stavarn inql'··es~;andb 11 ',. .. I 

118 Vide Sugo, Alberto I. "O 1"1ito do S.istemc:\ Administrativo 
Japoni-?s ••• ", op. c.it., p. 128. 
11

' Vide Brt~s l ~?r, Ricc.·u"'dc:l "Organ .i zaçeles Con ternpor·âneas: 
Mediaç~o e Contr··olf:" em ANAIS do XVI Enanpad, op. cit. ~ p. 
146. 
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Em outro programa de treinamento~ uma das etapas era 

denominad.:;1 df:1 l~'o·f."oo 1, tc·:·)l''mo <·:·) p1'·,11 t:i. t:<:l que·:·) tc·:·)(ll l;;u;,,m Ol'':i.qc;·)l'\m 

nos templos budistas. Os estagiários oferecer serviços 

individual e anonimc;\mE~nte, a pessoas desconhecidas. É 

preciso colocar que este program~ de treinamento~ como 

muitos outros ocorre normalmente em cidades no campo~ 

distantes da sede das empresas. Quando aceitos~ faziam~ na 

maior· pa,~te das vezes~ a 1 impe;~a dos banhei ,-:os. Na volta 

destes estagiários ao grupo, cada um relatava a SLia 

e:·:peri'ê'ncia. Neste;, ·f'ase, no r·m.::~ 1 mente aparecia algum 

estagiário a'finnando que a tar·e·fa n~o tinha sido de todo 

ruim~ que tinha tido~ in c 1 usive, pr·azer em fazer aqui 1 o. 

Neste momento, um dos coordenadores do treinamento fazia uma 

interrupiç~o, com a intenç~o de l'·essal tar que o prazer do 

trabalho está muito mais ligado à atitude para com o mesmo, 

do que na sua própria natureza. O que é muito diferente do 

Rotoo dos seminários budistas, onde o ritual era utilizado 

para for·ta l ecer· os 1 aç:os com a ht.tmé:midade e,, em espec.ia 1 ~ o 

relacionamento com estr·anhos 120 .. 

Estes relatos de p~rtes de um programa de integraç~o maior, 
j 

nos ilustram como novos sistemas de valor s~o implantados 

sem que ~;;e ac;abe com os an t.igos 121 • Ut.i 1 i zam pl"'ocedimen tos 

120
• Vide Sugo, Alberto I. "O l''lit.o do Sistema Administrativo 

Japon·es ••• ", op. cit., p. 129; e Vide Bl~esler, Ricardo 
"OrganiZé:IÇtles Contempor·2ineas: Medi<:IÇ~o e Contr··ole" em ANAIS 
do XVI Enanpad, op .. cit .. , p .. 1q6. 
121 Um bom e>:emplo de como isso ocorre nas empresas 
j C\ponesas, é rel C\ ta~da por' Nakamak i, . H i toshika "Admin istraç~o 
de empresa no Jap~o: aspectos históricos e religiosos" em 
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vinculados a tradiçbes (Estado e Budismo)~ que carregam 

consigo valores seculares~ adaptando-os aos novos valores e 

às novas r·ea 1 idades. A I nsti t:u.i. ç~~o qqe ~;e deve 1 ou v ar· em 

primeiro lugar mais às InstituiçD'es 

Tradicionais~ mas sim~ à em que se vai 

I 

trabalhar. Esta traz consigo valores diferentes~ que podem 

ser bem observados na reinterpretaç~o do significado destes 

treinamentos acima relatados. 

"Ao longo de diversos procediment-os.~ percebemos que os 

estagi~rios se tornam aptos a aceitar os interesses da 

organ.iz,;~~-~:·~o.~ desempenhando pêira tanto .• funçlfes que poderiam 

at' desagrad~-los. Contudo.~ tal desgosto frente a esta 

lado, n~o significa que uma possivel insatisfaç~o inexista, 

F'<::>demos acresc:r:::on ta r ainda o caso de ou tr·as dua~5 emprF:sas 

japonesas. Na primeiro (um banco)~ ao final de duas semanas 

pdS!5aclas nas montanhas o tl'"f.::?inamen tD se en cel'·r·a com uma 

rn<.-1rcha a pé 123 .. E~:;t,;, c:ooH·:·~~~''' com n <JI···upo C:<.-Hn:i.nt··,,:nldo todo <·:·:·m 

i 
Revista de Administraç~o de Empresas, 32(5), nov/dez., 1992~ 

e de forma geral vide Pagés~ Max et alii O Poder das 
Organizaç~es, op .. c:it .. , p .. 70. 
122 Bres 1 e r~ H i C<.":\r·do "Orqan .i zaç!~e;; ·Cem twllpol·-âneas: Mediaçgco 
e Controle" em ANAIS do XVI Enanpad!i op. c::i.t. !' p. J.I.J6 .. 
123 Roh 1 en, Thornc..1s F'. "Eip.i. r i tua 1 Education in a J apanese 
Ban~.:", American Antropologist!, octoi:Hõ·~l'. :1.9"74!, c::i.·L:H:lo Htn 

Tavares, M. Cultura Organizacional. Uma abordagem 
Antropológica da mudança!, op.. 1:::1. t .. !' pp!:;.. O:'.VDó!l f·' a:i.nd<:\ o 
mesmo rito em Rohlen, ThDmas For Harmony and Strength: 
Japanese White Collar Organi%ations. in Antrophological 

82 



conjunto, ~::;cn do dE' po .i.~::; •::;u bd :L \1 i d :i. do E'm pf:::>quc,::>no~:; q ,-·u por::;. (t 

pê:lr·tE:~ fine<l cJ,:,I mc:lr··c::ha c:lc»VE' ~:;E~,, .. 'ff:~'ita ·:~oJ..i.t,::~riament.c. Na 

primeira divis~o~ ê:l paI' .. E! c E~ o c:;! c::; p .i,, .. i t. o de CCJm pe ti. ç ~o , que:> 

subgrupo, onde alguns aceleram a marcha, eliminando aqueles 

que n~o conseguem acompanhar. Já na fase 'final, o espírito 

de cooperaç~o desaparece uma vez que est~o competindo todos 

con tr·a tod o~s. Du ,, .. an tP F~~:; t:;,~ f a ~:.c,:?, <J l q un~::; ''V f? tE?I' .. ,:\n os'' p<::~ Fosam '" 

o f f2 , .. !:.' c: E:~' r.. b e b i d c:l ~:; ,:,\o~:; n o v,,,, t: u !i:i , q u C:' n i1 o p n d em <'I c:: E'~ i t ê:l r·· • ... .. ·r·:.'.'·:.:.:: <:il. 

l."nLenderem 05 resultados da 

para saneamento público - 'fundada por ex-oficiais militares 

com sede em Dsaka. O programa de treinamento foi instaurado 

pa1···a combi::ltt:~l,.. o ·for·t.C::! ind.i.v.i.du.::~l.i.~::;mo qUE' c:om!:-?Ç,:\Vd ''~ Hu1·-~1.ir· 

entre os jovens japoneses, a partir d<::ts mudanças no sistema 

educ<::tcional, sendo que estas 'foram promovidas pela ocupaç~o 

norte-americana no póFo-guerra. O programa de integraç~o se 

baseia no treinamento da antiga marinha imperial e a ªnfase 
i 

p <:~ ~::; <;;; i:':\ ,,.. , c::on c::en t. r .. .:,1 

Perspectives, Ber·kley 
California Press, 1974, 
an Organization's Rites 
9/.10. 

F·' 1... o~:; () n CJ <·:·:· J <·:·:· ~:; !' 

citado em Beyer, J. e 
F<PvPr.:~ J I ts Cu 1 tun~?", 

124 ·rr.:~vat· .. c:·?~::; ~ 1v1. Cultura Organizacional. 
Antropológica da mud.:mça!, op .. c:i. t .. !' p .. H6 .. 
1211 An c:ll i. ~:;.:,\cl c:~ po ,,.. R o h 1 c-:=~n , T hnma ~:; P • 
continuidade cultural no Jap~c: 
uma c:?mpr·f::sa j '"'PCHlE?~;a 11

, m.i.mf:?o. 

a~:., pe c to::; 

U n :i. \/ <·:·:· , ... ~:; :i. t. :;--· 
"l'r .. ic:E? H. 
op .. c:it., 

o f 
11 Ho~J 

pp!::i. 

Uma abordagem 

''Gc::IF"'ê:lnt.i.a dE:\ 
t.r .. e:~in.r:\mr,•n ·(:t:J de 

B::~: 



con ·for··middc:l('? E! 1 E? a 1 clad<·2 dr~ <J t···upo.. Os r·, ovos "ft..tn cion,:\r·.ios v',~u 

i:":\ um d .í. ~:; t. r·· :i. to ,,-u ,,. i::\ 1 , d i<:;, t. <::1 n tt:·~ quE:\ r·!:? n ti'.\ m i 1 h"" r..:; dE? U oõ a k. i:"'l ~:; ó 

duraç~o de um mês, onde se separam os homens das mulheres em 

campos distintos. No total s~o treinados, em médiá, duzentos 

funcionários por vez, que devem entregar todo o seu dinheiro 

P s~UE:\ l'·oupa, par·;:,, r·E·'C:E>ber·pm E;~rn tt'·oca vales; e uni.formE-~s. 

Todos os dias a rotina é a mesma, onde se acorda às cinco e 

meia da manh~, através de um auto--falante, momento no qual 

todos se dirigem ao campo para exercícios fisicos. Retornam 

aos alojamentos e devem arrumar suas camas e pertences, pois 

há inspeçbes periódicas. Das oito às quinze horas, c::om 

intervalo para um almoço, os trainees assistem palestras a 

I'"·(;?Sp!:?i.to diJ OI'""!Ji::\rl.i.Zc:IÇ;~Ci ~;~elE' ~;;c·u~:; V<':\lDI'""f2~;. (~té .;;1 hor·<::l elo 

..i ante":\ r·, v o l t,::~m i'.\ O c:: .::~m po c.1 f? E~;.((:''' r·· c .i. c: i o~:; on cl ('~ p,::i r· ti c .i. p,;;1rn d (:? 

jogos, que s~o sempre coletivos. Após o jantar, eles elevem 

estudar em seus alojamentos até às vinte e urna horas, quando 

todas as luzes se apagam automaticamente. O espirito ele luta 

urn t.E'il"li) E'n<J 1 oiJandc:i E:\ 

r·, r=.·~::. t .:-:1 r·· o t: .. in E:\ ~1 !::;E' VE~!::; t. E-~m 11 ·f o r'"· ma J. mr.;!n t P 11 
, c:om s;ue:1 s; r··uu pc:l ~:; q uc> 

palestra. proferida pelo presidente da Kogiu, a respeito _da 

.IE!<:~lclac:IE·' ele~ <:Jt'"·upo (t.F-'tn<:i que~ p.::~r··c.~ Ci!::; E·'les; pE\~;~:;ou E:\ ~;;pr·· bem 

comum) • comernor··r.-,im b~:.>bE>nc:lo E:.l j Dgc:HHJO c::un tr···a 

instrutores, P à noite, se reúnem em volta de uma fogueira 



Rohlen acrescenta ainda, que a partir da iniciativa inédita 

da Kogio, outras empresas passaram a implantar sistemas de 

tr-einamen tCJ ri l qurn,::\!5 o c:ldmin.i!:'.;tr··,::trn 

em t:.E?m p 1 o~; ;:: en .... bud i !:5 t <~ !5 E! I ou ba !:5t'~!:5 m.i 1 .i te:~ r"e!5 • SE?CJ un do o:.~ 

dirigentes da Kogio, isto representa um problema, poi r,; 

apesar deles introjetarem valores de perseverança e de 

lealdade ao grupo, lealdade à empresa n~o pode ser 

desenvolvida de forma especifica. 

Dc;~s te t'"E•l "''to, poc:l E~ mos :.i. c:l F~n t: i f i C: é:~,,.. mu .i. to c: 1 <.:\ ,, .. C:\tnE!n te ( como o 

13enn<ep: a s;<epar·aç;;~o qut? é mar-c::ê~cla pala tr"oC::D dos::. objf2tos; 

palestra com o presidente e pela c::omemoraç~o. Frente a este 

por esta empresa Japonesa ao Rito, onde n~o só o presidente 

novos funcionários, como também o fato ele n~o quererem 

repassar estas resp0hsabiliclacles a outras instituiçbes, com 

a f i n a 1 i d é.<. d e d E' se 1: ,~.a n r,; m i t i ,~ o !5 v a 1 o ,. .. t'? !5 cu 1 t u r· a .i. s d <":1 

própria organizaç~o. 

126 Vi(JE~ F{ohlPn, 
cultural no Jap~o: 

j C.1pCJI'lE~'S<:~ 11
, rn.i.m<·:~<:) • 

Thorn,;,,c_~ F'. ''GC:\J·-·,;:,nt.i.<::t da cuntinui.clc:~dc: 

u programa de treinamento de uma empresa 



D<::'V('?fliD~õ pc r·· C: F> h c',,.. qUE' c:on ti'" O 1 E~ sob I'" f? 

in i c .i c.1 n tE?•:; pud F.? ''" p l'"f?~'5(·:;.>n t,:,, ,,.. • Um bom c?~·: ~'?fli p lo d .isto ~ podE? ~;:;e,-· 

visto na integraç~o de novos membros à academia da quarda 

costeira nos Estados Unidos. Dentro deste programa~ é comum 

qut::' o~; novo•::; m<:::'mbr-n~; c:r·:i.E'fll v:í.nc::ulo~:, elE' c:umplic:iclêtc:IE:, como 

pE~r-qunt;;,, ele um of.i.c.i;,:\1 

adequado~ mas o que queremos demonstrar é que, às vezes, as 

rf."açbes elo grupo que Pstá ingressando em uma instituiç~o, já 

s~o previsiveis, e até mesmo aceitas pelos superiores. Entre 

isto vem a fortalecer a uni~o elo 

grupo, o que é um aspecto desejável pelos dirigentes, desde 

subordinaçNo aos Instituiç~o seja 

pr-inr·itAr·:i.o, (.)nt:rc·cip.::tl'"-·-~:;E· .:;-,o~:; c:n11·f':tit.u'::> 128 !, p<:ti'"E•c::c:• <;;:.E'I' .. um.;-:, 

das grandes preocupaçbes de muitos dos executivos, a fim de 

que na externalizaç~o destes, us traumas sf."Jam minimizados. 

Nem sempre as reaçôes s~o previsíveis, de forma que a 

127 ?~c:l.;,,pt: . .::tclu c:lt:·: Dol'"l"lht..t!::;ch ''T'he rn:i.l i tat·-y é.'IC:c\c:lomy ,;,,~;; . ê:\n 
.:1 <;;~;.i. á1 .i.. 1 ,;,1 t :i. r·, q .i. n ~";ti tu t :i. on '' , Soei a 1 Forces!' v o 1 , ~·:·;:::'í !' :1.? ~'.',:.:;. !' 

c: .i t,::~do C::"'fll H,;;mdy, CIJC:\1' .. 1 r=.>•::; B, Como Compreender as 
Organizaçôes!, r;~:i.o cl(·:·: ;.r,·:'\1'\(·::•:i.I''O !' /i:\ I'!<:\ I''!' :1. ·:;r;n !I p" :1. ~'.',r.'.l" 
128 Vide F'i::IÇJÓs;, !"la:.: Pt. d li i O Poder das Organizaçôes!, op, 
cit., p. :2::4. 
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no menor espaço de tempo possivel. Vejamos o caso relatado 

E~m p r(~ ~;c-1 C o r··~ c CJ 129 .. DE~ n t.r· D cl E-'~:; t:. P p r· nq r· am ;;,\ , E-~:-: i s; ti am <::\ 1 q u rn c:\ •::; 

fases onde os trainees ficavam em alojamPntcs, c:<::~n te~v.::lm 

cançôes, c:ont<::~vam piaclas 1~, onde se procurava desestimular n 

trabalho individual, fortalecendo o espírito de grupn (CJ que 

pois n~o sabia qual era a vis~o da organizaç~o sobrP n seu 

como pc:?r·dido ~":\ 1 qum tipo cl t? 

referencial. Alquns membros do grupo se sentiram totalmente 

parte da propriedade ela empresa. Sào suspensas as atividades 

do dia seguinte, ao mesmo tempo em que a policia local abre 

um inquérito. Na noite deste mesmo dia, para surpresa deles, 

~;~o convic:l<:lclo~:> f.:\ ir· a um l::li':ir· E~m comp.::1nhi.::~ dos :i.ns>tr·utor·E·s, 

para beber. Na manh~ seguinte, o diretor de treinamento da 

Conco vai a sala onde eles se encontravam, 

clecidiclo qup os responsáveis pelas danificaç~es nào seriam 

reprimidos. Depois entregou seu cartào pessoal, para que se 

;,~ J.quém c.1J.qurn pi'"Ob l E'fllé:l, 

ln. Helc:d:.o c.if:~ D,::ivicl H.:?~J l em lvlcwgan, Ge:1reth Creative 
Organiza tion Theory !' 1\lc·t-\il:.it..l r·y r:·,-:n· k. !' ~:::,;u:,~ (-::• !I :1. ?~:l<? !' p p~::... :·y; ~:./:·:·; :1. o .. 
l::so. (.)~:; pit::lc:l,::l•::; s;jo mu.i.ta~:; VE:':~E'!::; ut:i.l.iz.:,\d<::\s; p;::,r·;::, ~:;p t1··.:,1ns;m:i.t.i.r· 
os valores organizacionais as novos membros. Vide Dwyer, Tom 
"Humclr·, F't:H"'IC~~ ,, .. , .;-,H·l cl C l"lé':\I"'Q t::~ :i. n Dr·g.::ll"l.i. ~:.a t. i em s" em Human 
Relations, vol .. 44, n .. :1., j~n., 19?:1. .. 
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uu 

conversa confidencial. Este fato ocorreu próximo do final do 

treinamento, que transcorreu normalmente com a aprovaç~o de 

todos os membros do grupo, mesmo dos mais fracos. numa onda 

de emoç~o se espalhou. Fomos a loucura! Todos passamos' Nos 

e:..=:t·a~'a pcrdoado!" 131 • Com c?•;:;t,;,, ;:,,c_;:;:~o, pEC>I'"doanclo .:,,quPlcs> quF· 

d .::tn .i f .i Cd r .. ,:~m o !'5E?U p<::l tI'- .imi::>n .i. o, ,:;, Con co c e r· t;:,\mE'n t~.'? q ,:;, 1'-dl"l t :i. u 

"f .i. na l i'E'liz". CJ E~<,;; p .:Í. I'" .i. t D l]I'"UPO j ;,, 

fortalecido e reprimi-lo, seria possivelmente, negar um dos 

objetivos do programa, que era o fortalecimento do espirito 

Du tt .. ·o no l'"fliE:\ 1 fliE'n tr2, 

hurnilhaçbes passadas pelos novos membros de urna organizaç~o, 

os chamados trotes. Talvez o caso mais conhecido seja o de 

formado do MIT, ·f o :i. trabalhar na GE da 

'•/F-'I'IE!;":UE~ J ,::\. i:?t pl'"f'!!'5E:'n t:.ou, no p 1r· :i. m<:·? i I"" O d.ii::'\ de 

vesti.ndo um terno novo e o anel de formatura, e a pr1me1ra 

c h;~ o • U c :-: ..... "'' J. u n o c:l o t•l I ·r cl i ;~ q u r:::· " f o i a m .e 1 h o r 1 i ç â' o q u e 

apr1.?l'l<.:leu na v.ida" 132 .. (.) mc~n•;:;a<JE'm (! cl,:o~l'"•"'' c:oloc::<:'lndu que:' pur·· 

rni::'lis que um jovem saiba, por melhor que seja a sua formaç~o, 

131 F\E1 li:':\t:<J dE.' Di:':\Vi.d , ... ,,,.,,}]. E'fll I"! o r- CJ Et n , Gareth Creative 
Organization Theory !' op.. c::1. t .. !' p .. :·:):1. o .. 
132 ViciE:' D<-:::'E:\1 T. E~ KPI"li"'E·:!c:ly, {-) .. Corporate Cultures ... ~ op. 
c.it.,; p. 6!3. 
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Outro relato também famoso, aconteceu com um estagiário de 

Henr--y l<.i•:;s.i.nq<;?r'- quando r:~stt:·? lh<'? !:;olicitou um t<e:-:t.o. Após 

entregar a primeira vez, o estagiário o recebe de volta com 

um.~-.. nota de:~ l<.i.c.;!;.inq<;?r'··: ''.i.•:;to r~<:;;t.:~ m<7~tj<Jnho, "faça ele novo'', 

está pior do que o primeiro; você n~o consegue fazer 

melhor?'', reescrito o texto pela terceira vez, o jovem anexa 

um bilhete, dizendo que era o melhor que ele podia fazer, e 

pE:'d.i.a d<::?sculpa!::; <:3E:' <:J t.<-:?:-:to n:~o foss;C:' bom o sufic:ient.r:::•. [) 

<.:\CJ r e!::;::.; i v i d .::~c:l r::? cl o•:; b .l. 1 hP tr::~"::; d ~?. ~::i~:;~:; .l. no e r· c:CJn ti n h c:\ "" mr::?n !:><"ÇJ em 

df2 que-?, nunc:.::~ !':i<'? d<·?.VE' !:':.'ntr·-·<·:?q<:~,.-- coi!5i::i ;::~lquma a um sup<·õ"r··iot-· 

naquela cultura, a menos que aquilo represente o seu melhor 

pod f:? '5f.-? r- '' r~<2!.so J. v ido'' , ,:;, t r-,::~ v és do r-<-:? con h<-:? c i m<:=!fl to do P •s f o t·- c;; o 

PC:\ r·· E;' c:: E::> um pou c: c.' com um tipo de prova de 

sacr.ificio, que procura verificar se a pessoa suporta a dor, 

se é capaz de abnegar. Mostra até que ponto o individuo é 

cap.::\z de r-e•sp<::.>it<Jr~ <::\5 'nor'-md'5 pr·fé-···<:?<:;t:,::\bf.?lc-:?c:idc.-..s, '',::\ba.i:-:;,~t·- '"' 

sempre respeitando as 

133 Vide Deal, T. e Kennedy, A. Corporate Cultures .. ~, op. 
cit., pps. 65/66. 



poc,;t.UI'"é'l rnc::\ic;; hum.ild<·:~, E' i::l~:..;~;;.im, f<::~c:.l.lJ.ti::l i:'l ,,,,~;;~:;;.irn.ilc::..c;~':tu d,:-1~:::. 

novas influ~nc:ias. 

O fato de ser o primeiro emprego de um candidato a cargo de 

tra.inee, t.c:::,ml:::.ém 

t. r·· i::'! 1··· i .::~ 11 o <:'i v .í. c: .1. o~; dE· ou t v·· ,J. ~; c?. m p r· E'~::;""~::; 11 
• l..J rn n E! q I'" o , nos E~; ta cJ o •::; 

Unidos, que acabara de concluir seu MBA começou um programa 

de int.egraçào, mas logo percebeu que estava sendo sutilment0 

' 
.... 1 I . '"' .:: ... P c .1. ;;~ que n""o tendo experi~ncia de trabalho, 

"eu s·.imp.lesm1onte n;'!to :::ab.ia o que es·perar. ( ••• ) Como cu n~"to 

t-.inha rea.is :.>obre o traba . .lho .• t."Udo o que 

acontf.'.'<.::e:.:::se r)ari.'.'C.ia norma.! pi:ira m.im" 134 • For··c;, o~:; t:\~::;pF•c::t.o~:; 

que> o fato de n~o se possuir experi@nc::ia tr·ab,;,, 1 ho 

d n t: C! 1··· .i o r·· , E·? m .::~ 1 CJ u n <:'; c i::\ b o •:; , pu c:l c• :i. m p 1 .1. c:: i':\ r· E' rn um a ,,.. E~,':\ l f io\ l t ,;:~ 

1\1 ;;';\o p o <:::. ~:; u .i 1··· 11 \1 .:í. c:: .i o •::; cl C! ou t. r··.::\ ~::; <-:·:·:· m p 1,.. c:• ~::;a c:;; 11 
!' pocl c:-• <::\ ~::; •::; i m ~:;r:· 1··· 

entendido, como uma maior maleab:i.lidade para a aceit.açào elo 

que a organizaç~o vier a apresentar. 

F~ c;; t <-:-? ~:; r· r:.~ 1 ,;:~to~::; no~;:; I'" E! rn E·'! te~ rn El Ulll<::l 
11 1 en d ,:;~ '' q t...t <-::> um ic~ v c=~ u u v i. rn o~:;; 

em uma empresa nacional, quando um novo funcionário começou 

ent~o, urna est.ór1a sobre uma est.aç~o de trem, onde um .iovem 

134 'v'ide 
c.i.t.. p. 

De<:~ 1 , 
79. 

(). Corporate Cultures ... , op. 



estagiário lrla substituir um funcionário que estava prestes 

consistia em dar umas marteladas na roda do trem toda a vez 

que E-! ~:; t i:'t c;: i.~ o • uma SE~tnc:\na de 

'' i:'t p1'-f?n diz c:ld o'' ~ o j ovE~m pt-? 1'"9 un t:ou i:'tn V<õ? 1 h o fun c .i on ~~~I'- i o, qu.::1 1 

a r .. <:I~~ ~):o c:l 1::0 ~=;E' f C:t :-~e r· aqui 1 o , F> I'"" E~ c E: bF•u c: o mo I'""E'S po~:; t c:1 : ''meu 

jovem, eu estou aqui, fazendo isto a mais de quarenta anos, 

No fundo, a mensagem parece ser a de que, mesmo o trabalho 

"po::l r·E'CE~ncl<:J" v Et ;~.i. o, cl c~vp·····~::;~-:-:: ubc:::c:IE: C: E:' r- i:l s in s; t r-·u çl'Jes;. Ma::; O::\ 

1 f:ndo::"\ foi '' !::il.l p17? I'" i DI'""'' e:-: p li c::ou D rnot.i v o 

cle:1qut:>l<·:l to:,,r··p"f<'=~, poi~:; pc~lo b<::ll'··u:tho ela!::; me:lt-tt::>le:lc:las podia-··c,:;E~ 

perceber sP algo n~D estava normal E c:\ 

motivo aparente, deve-se cumprir o que é .indicado, porque se 

alguma coisa está sendo feita, ~ porque ela é necessária. 

E•:;tF~~::; ·for·o:-:~m <J•::; C:d!:>o mdi~:; r··<·?lE~v<::tntc:?~; qt..tf:? E~nc:ont.r<:'lmos na 

J i tf?. r· a tu r·· a que pP!::;qu :i. ~;;.::tmo~5. Em · pr·· i rHE:' i r·· o 1 ug a I'"", pE I'"" C(0 hE:>mos; 

que as análises sobre programas de integraç~o s~o escassas. 

Quase todos os textos acabam por reproduzir casos reldtados 

"·'\ \ l ·t· (i t•·· r.·.• o·.·.· i c:~ pot-·· outt-·os '" ..... <.:· •• ,, ·' qut=::' clc:mnnr:;t.r·;e:·t que pnucas pE-?squ.i.o:iC:Is; dr.·:;, 

N~o podemns esquecer, C:CHTi.O E\ 

própria prátic~ antropológica sugPre~ que o aprendizado está 

·nn campo, e jstn n~n poderia sPr diferente com a ánálise de 

9.1. 



Cul tuJ,.·ac::; c:c:Jm elE' 

residfnc:ia aparece em quase todos os relatos sobre empresas 

japc:Jnesas (que s~CJ os mais analisados), e devemc:Js entender 

que i~to faz estes programas de treinamento se assemelharem 

aos Ritos Liminares. Esta mudança de local, possivelme~te os 

abandon<::~do"~, 11 Ethr- .i.rldo-.. ·o~"; 11 
pi:~l'"i::\ p ,~C) b 1 C::.'ITli::l ~;; quP 

· () 1-·q c:ln :i.;-: El Ç~D V<:'t:i. Ulllé't 

elo c::un h E' c: .i fllf.7~n to elo t.J'"E'inando ~ 

o qU('2 

fortalece a <::~firmaç~o anterior. Parece que é proc:uradc:J 

•::, E' m p ,, .. e c o 1 o c:: i::t r- CJ t' r a i n e e P m c:: o n ta t Cl c o rn 'f u n c: :i. o n ~~ r- i o<:=; q u f7' 

saibam lhes mostrar bem como se portar. I•::;to ni~(D cle>vr-::-:· 

ocorrer por acaso, pois logo após o ingresso na Organizaç~o, 

e aç~'io :_::;~'to rl.'.'a.lment·e mais· impor'l'an'l:'es t.'.lo que '.::onhecer a;;· 

re(;ra:::: forma.is" 136 •. (.~,PE"~:;;,,,, ... c:lc-:-' ni)o tt-!r"rnu~::; muitos; c:.::t•::;c::o•:; quE' 

c:on 'f 1 i to~:;, 

integraç~o as organizaçbes t.@rn uma grancle 

PI'"FJocupi::tÇ~~1u E'rn 1 :.i.claJ'" c::orn o•::; quE' ,;·,\pé:\l'"f'·~C::(:':'Ill ~ mn~;t.r-·;;:tr-,clo <.':los; 

13
" 'v' :i. d c-:· ::::; 1n :i. , ... c: :i. c h c-:··:::. !' 1... .. " h '1:.1..1. cl >' :i. n C.l D , ... C.l ,·:~. n :i. z <:'t t :i. o: ::o n ~::. ,·:1• <::. 

CultuJ'"(,:~·::;"~ c>m Mon.FH'l U. (r?d) Beyond Method!l op .. c:~.t .... 
13 ~> !.<Jilk.inc::;, p,J.:u·l Exchange!, pul:::•lic:.::l(;:?iCJ cl,;,, 13J"'i(;lh<':ln YCJur .. ·,q 
University Sc:hCJol o'f' Manangement, outCJnc:J de 1981~ 

r·epr .. oclu;-:icln em fvlnr .. q.::tn c;;. (E·:!d.) Creative Organization Theory!l 
op. c:.i.t., p. 160 .. 



novo<;; fun c .i.on á r· i o<::;, como eles dever~o se portar nestes 

3.2. A GPF e o Pica-Pau 

Passemos agora a uma análise das entrevistas que foram 

f e .i. i:r.:IS f'"l<'.:\ do programa de 

p<J !5 5<:1.CJ !·?fTl quc:?t'" 

E?rn pt'"f?':~,(:1~:~ d f.? i:ll..ld i tCJI'" i cl" A E~mpr·E?!:;a ,;:,n ''" 1 i !5ad a faz pi::lr te:? d d s r:./<} 

empresas de auditoria do Mundo. O pr6grama de trainees dura 

e os demais a um trabalho supervisionado. As indicaçbes dos 

entrevistados foram intencionalmente generalizadas~ a fim de 

se preservar as identidades dos mesmos no trabalho original~ 

sendo que·::> indicaremos os entrevistados por Assistente, 

~:;~:in.i.nt'" P Di.t,..l-::~t.o!::; (qUE~ podE' <::iE:'r· ~:;óc:io, e c:'t.Í .• r·f::.>pr··F~!:;enta o 

cl.i~;cur-~5o da E!rnpt'"·e~::;a) 1311 .. 

137 Calda~;, t1:.i.quPl P.:l.nt.o ''A r·,;:,~;;~::;,::lqE.>m do Pic::.::1··-F'au'', tr<:1balho 
"" pt··e!s.::?n t<:::ld o ,:?ID !3c:·?m in ,~\t'"· i o E <:~pc;~ c .i.'"' J. ~!o!Jr·E~ Di r·~:::çí':íe~:; 
1'1!?. todo 1 óg i Cd r::; L'ill Ané.~ l.i !5f.'? 01'""!] .::~n .i. z ê?\ c: .i Dn io:ll : (J u ~;o cJ c:~ 11P ti!:l·f o r· c':i !5, 

Cu r··<:~~o dE! Dnu to r .. ddD E.>m (.)c:lm :i. n .l. ~; t:. r .. c~ ç;::~o, [(.)E~;p FGV, mimE' O, 
.1.992. 
1311 F' a t•··~:~ o!::; d ac:l o~; da GF'F, v .i. d P C:<:l 1 cJ a!:>, 

F'i:t•ss:;.:.:;.gc:,?m do P.i.ca··-·P<:~u'', op. c:.it., p. 
r·· f.? p r .. ncl u :·~i t... t r·· E:' c: l .. lo~; cl a~; E'n t: r·· E! V .i.~:; t.,:,\ '5 , ~:iE.>n cJ o 
que se encontram na vers~o orig.l.nal ~ 

pdr@ntesis no próprio corpo do nosso texto. 

1·1igur~~1 Pinto"(-'! 
1:.:::. PE:1!5~:;,r::~mo!s a 
que a pf1gin,:;~ Pm 

i n c.1 i c: a d a e n t. r· F:.>, 



Quando questionados sobre qual o significado do programa de 

t ra.i nl.'.'f.', um i':lucl.i. to r .. qUE' "é um 

treinamento de um mªs, que vale por mais de quatro anos de 

fê':\C:Ulclac:IE~ 11 , enquanto que um executivo, diretor ela GPF, 

co 1 oc.:.1 quE? 11 é umd <~PI'"E'nd :i. :<.:acJE'm. DE:?pó.i ~; dt·? l'"t:?Ct-:·?bf:?r- o con ct-?i to 

(dut .. ·ant:c::·• u c::ut .. ·<::;n) :• o pc~r:;~:;oõ:\1 E!pi·"·E•nde É' tr·abé:~lhê\ndo'' (p.lU). 

Destas respostas devemos destacar, em primeiro lugar, 

valorizdç~o que o assistente dá a organizaç~o, a qual cumpre 

t~o bem o seu papel, podendo até substituir o papel de uma 

··faculdade :1 · n;7:(o mu:.i.t:.o cli1'~::~r .. E'ntE' dd c:olocê\Çi::'<o elo d.i.r·f'~tor-·, 

di<:f:?ndo quE? o apr·c:?nd.iz,;:~do ~::;ó oc::or-1'"1':! com o tr .. abalhu. t:::m 

segundo lugar é curioso ressaltar a semelhança, entre o 

cJ i •:; c:t.tr· !:;o do di ,-·c:7' to, .... , q ua <::;c;? ''"·r i l"'m,:uH:J o qUE' o t,, .. -c.? in <JmPn to n'~~u é 

um <":\ pr .. c·n ele• r .. tr .. ab,::\lh.::~nclo), muito 

próximo das c:arac:teristic:as do perioc::lo de Margem dos Ritos 

ele Inic::iaç~o que Van Gennep e Eliade analisaram, onde nesta 

C::Dbi'"i::\VE:\ qua 1 qL.tc:7:J· ... tipo ele c:lu~:; 

serem desempenháclos no futuro próximo. 

r?:-::i.•:;tentE? nd c:;pr:· P f:?m outr-,::<s c-::•mpl'"t?!:>a~:; clt:? auclitoJ·-id, um 

cl :i. , .... E~ to r .. ,, ~:;()c: i u c:l,;;·~ E! F' F.~ , ... e~::;pon c:ll::~u 1
' Ef:: tuc:l o :i. que.'\ J. • U que;~ c:l .i. 'f e , .... E, 

é a carga ele cada programa~ além das caracteristicas de cada 

(p.lcl). Nõ:\ vpr-·dacle:•, 

acreditamos que os aspectos técnicos s~o muito similares~ e 



o qur~ d .i ·fcl'"f!nc::i.a ~ d€-?V!? tl'"l'?inarnr?n to 

valor·.;,,t.ivo. Cun~:;t.:atc:,,ç:·J:o quf:> pode !:~E:'r I'"E.>a'fir·rnada 'fr-·F·ntE' a 

r·esposta <:.'1 pr2r·qunta sr?qui.ntr-:?: E"· impor·t;:~nt~~ qu~::: os novos 

mr7.~1ilbr·os pa~:;<;,;pm pelo prC)Ç.'JI'"am,;,,'? Um séJc::io r .. ef:;pondP que ''Sim~ é 

essencial que ele passe. Ele deve se aculturar nos moldes da 

E'mFWE'Sê':l ••• " ( p. 20) • 

Clu€"~'' ti on "'' cl os cl.i. r· E~ t .::\Hlf:?n tE' ~=;o t:l r· E· .:-:1 E·':-: i~:; t. ên c i C:\ c1 E! di 'f t> ,, .. Pn ç <:1 !::; 

entre um treinamento valorativo e um técnico~ um assistente 

r·E'!::;pondf.·?t .. t: ~;!~) '' p r·ncur· a v ;:~m pa G'::;,:,, ,~ ,;~ t.éc::n .1. c:: a'' ( p. '.21. ) , E'l"' q L.lc:ln to 

,;~ p!::?t··cepç:~o de:> um !:;ócio E->l'"i::\ c:li.'fr::.-~r·entr:!~ c:oloc::e:1ndo qUE' "n2:io h,~~ 

urna separaç~o 'formal das duas partes, 

importantes para a empresa. A parte valorativa é mais 

"tentamc.E.:; 

tr;:~r1smi ti r como !.=;e pcwt.c:u· n',~o r->:-:iste C:lpostilc:-\~ n~7co é 

'form<::d" (p.2.1.). Valr? nDtc:H- qu<"~ a p<·:?I'"C:.C?pç'iH.J dos dois nívr->i!5 

de treinamento é mais identificada de acordo com a posiç~o 

hierárquica do entrevistado, conforme sua maior experiência~ 

o t , ... Ei' in c::-1men to v,:,, 1 o r .. "'' ti. v o n ~o ::;ó cnmcl €:? :-:i s tentE', bE'm 

como D que encontra maior dificuldade "trein.:~1~". 

En quc::tn tu CJl..lE' o r:; ·.:<-r<:~.in<-.'·'·f.'·:.=.=: ~· ot.t <:tq U<-::· 1 <-:·:•<:; q uc·:· <;;,-:~ :í. , ... ,:'lm , ... c_, c:<-:·:·n t<·:·:·men te-:· 

do proq l'"c:\ITld, 

COilC:E~I'l trc:\l"'dO 

n~o identificam a transmiss~o de valorr->s, 

c:nns;cif."nte, 

técnicos do treinamentD. 

CJ t-rai nee é c:nn hE>c::i.clo c:nrnn ''F' i C:<':\""·Fc::\Ll'' nc:\s:; Çl r. .. ancJE'S empr·f:::•s;c::\s 

de auditoria. Na GPF~ v~le dizer~ cada nivel hierárquico da 



organizaç~o tem seus plca-paus (diretores~ gerentes), que no 

fundo~ parece siqniticar um começo em um novo cargo, n~o se 

tem f:?:-:pc-:-:!I'·J"(•nc.i.c::-t n.::-1 novd "func_;~~o (p.::?~':i). Indi:'lqou····~:;c;~ ~:;c)hr .. r:-~ ,:-,, 

o r- i q f:~rn c:l o tr~ r- mo , e um a~::;',"· :i.<;..; t.E'n t.E' di~::;~::;!'-:? qUE! '' :~3c:·? 1r· um p i c:: ;,1 ··- p ,;-o.u 

é ser un1 coitado! t aquele que n~o sahe nada (s1c) e enche o 

saco de todo mundo para aprender'', enquanto outro assistente 

culoc::ou: ''{: EtCjUF'lE:' quE! fa;~ pE·'r··nuntt:\!:; c::ut:.uc::c::,nc:lo o t:Pmpu 

que tinha urna c::onotaç~o pejorati.va ••. Era o crica, u c::hato, 

CJ q U!':? f i c,::~ <;ê;F!ill Pl'''(·'? cu tu Ci:?\n do" rlqo ,, .. a n:1u {~ t;~n u~:;,;:,d <''\ 11 
( p. ::?:?) • 

1\.ld v.i!;-;7:\o de::-~ um E~:-:E-:c::uti.vo s;-e·n.i.c.1r·, n pi.c:c:t ..... pau ''E'::: C:"tCfUE'lE' qucc:~ 

executivo sên.ior .ind i c,:, um c::erto grau de provaç~o, 

sdcr.ificio que o pica-pau deve demonstrar para ser aceito, 

c::om f:::Oi::, r i h i. Et" 

E!nqu,:::-tn to Um !::;óc .i. o C: O 1 DCDU: i<:> tCJ OC:DI' .. I' .. C·:~ '' UUi:'\l"ldD !':?n tI'' i"'- Um i:':\ 

no v<::\ t:. u t' .. m C:t , t::! 1 e c.i e .i. N "'' cl c:-::· ~:;c:>,,.. in i c:: .i .:-:1 n tE· , dE' i :-:E:\ cj f.:> s; c· r.. p J. c:: d ..... 

pau'' (p.24). Dds palavras do sênior fica clara a necessidade 

c:! E·! C:\ c:l E:l p t. "'' 1;: ;::1 <:::o c::ul tur .. c:,\1, E!rlCJUi::ll"l t.Ci 

palavras elo sócio, que é um prncesso cicl:i.c::D, onde os pica-



Sobre a existência de algum evento que encerre o programa, 

um s;ó c: i o di r::; s>f-:7;' : '' n .::~ in ·f' o r·mé:\ 1 i c:l <::~cl €;.> , ( o /:· r.-:~inf.'.'e) tPm q uc·:·:• p<:l.q .-,-..r· 

uma noite de bebida para todo mundo'' (p.26). Dizer que é na 

c:;;iç}nifica quE~ C:CJn ~:; t.:~ rn.::n1ua:i. s dê\ 

organizaçào~ pois já se tornou um ato institucionalizado. 

p F? I'" CE~ b(:'?fnCJ!5 quF~ .i.mi:ê\Çlf?rn elos E?:-:-·-·t- r a i ne e s 

fortalecida pelo ambiente externo, constataç~o que pode ser 

feita .:.~ t , .... <::t v és ciP um af:;!:;;i :.; tente: 

recentemente encerrou o programa, .::~o falar sobre sua familia 

cl E1 ·f'<::~c::uldDc:lf:.', com 

r·~=~ s; p c;? i t. o'' • ~J .~1 um d i ,~c·:~ to,,.. f o i ma i!:> d i , .... t'? to c: o 1 o c: c.~ n do : '' t: f:? d ;~o 

o respeito que você merece'' (p.27), possivelmente procurando 

valorizar '"' estima de seus funcionários. 

I ndac;;J .:::1clo · sob l'-c2 '" e:·: .i!;; t'l'Jn c: i a df:? ,'7\l qumE~ c a, .... a c tE? r í !5 ti c: a qu~::? 

permitisse identificar quem seria um bom trainee, um s?nior 

di!::;~;e: "o pr·.i.nc.ip<::tl é foi'"Çi::l de? vontac:lf:? ••• " 

colocou: E'lP ''podf.~ ni::~o s;e1···· ti1o bom, m.::t~:; tPm quE~· tf.:.~r- for-çê:\ dE· 

t.é c:n .i c: a c:l o L r.-:~ in<'-'.'.''·'·'· !• q ur: n C·:·• c: c•!:;!:; <:1 ,,. :i. <:tm<-:-:·n te·:·:· n ::-<o p r· e c: i sa c;;:, e r- ê:\ 

13
" ViciE> c.:.~lclc::IS, l"l.i.qut'?l F'.i.nto ''(.) F'cl~;saçjem elo F'ic,::~-·-F'c::lu'' !I op. 

c.i.t., p. :~~4. 



Sobre as expectativas dos assistentes que r·~:? cc-:-~n t.(·:~m~:?n t~::·? 

o p r·oq r· i::llllc:l c:lu,::\•::; 

respostas bem distintas, uma ele uma identidade muito grande, 

''e~~pC·'t-·u que f"ílf::·! c:l"f.i ~:;E~CJUI'·Dn(~<:l. Um ótimo "futur··n. ?) minhi"l 

empr-f!!~;,::\ é m.i n h<::~ vi di::\'', e outra que retrata um simples 

vínculo elE' E'mpt ... ·c:-:>qo: ''por·· PnqUEtnto F:'la n;;)o r·ept'""PC.'iE!nt.a nc::•.dc:-1 

(sic), tá ganhando em cima de mim. Ela visa lucro e n~o vai 

pensar duas vezes antes de te dar um pé na bunda sP você for 

.impt·-c:)dutivo" ( p. ~~;:::-). 

Por que alquns desistem durante o proqrama ele treinamonto? O 

mr:~•smo '"'~:;si •:; "l":.E?.n tE~ r··E~spun d E'u: '' 1:!~ mui to pu:-: <::ido, voc·e t.r·· a b.::~ lha 

quP nem um doido; 

!'>a 1 ,:_\,.-i o j <~I n;;) o é mui to • • • '' ( p • :~:; ::;:; ) • L i q ,:;1 n cl o a no!::; s a per·· c c-:: p s~ ~~o 

dnter.iut'", um v .:í. r·1 c:u 1 o 

in f P r·· i r· a t r· .::1 V f~:· c.:; cl E'<.; t:.::1 r· E'>~:; pu c.:; t.::l, qUE' f.'!.• :-:.i. !:'i tE'.' uma es pt~' c :i. c· c:l e 

admiraçào (é puxado, tt~·.::lh.::tlhi:":\ muito, tem quP gostar) e 

n::pul.sa (tá ganhdndo Pm cima dP mim, o salário é pequeno) 

pelo que fazem. A resposta de um sfnior, que disse: alguns 

de:-? éjUditCJr··.i,::t, l?l<:~ E~>:igc,::' tr-abalho dur·n. Tem qen1:r:?. qur:?. n~~io 

está acostumada ao esforço'' (p.34), fortalece a nossa noç;;)o 

de valorizaç~u via sacrificio, sendo que pelo discurso, este 

é visto como uma grande qualidade das pessoas. 
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que é só um dos 

.invr;~r:;ti!Jaç:;:';(o cult.ur··,::~l, l:i.rn:it.::1c:lo !::;E~ ut:i.l i;-:.::1do s>E'm outr·os, 

tentar entender o programa de traine~s da 

auditores, pela necessidade de se desenvolver qualificaçôes 

técnicas nos novos auditores, bem como no processo de 

"ac::ult.LH-c:~ç~':Co". F!:d:E? último pan:->c::e ~;er· o m.::lis; impor-·ti::J.nte, 

pois m!:?~:;mo coloc:.::tndo quE? o candidato 11 n;~io pr-t.~~c:.i.s;c:t st-?1~ t~o 

IJDil1 11
, n;~o f~' o tl'""f.:>.i.nc-:tment.D c:orn "i"•n"fa!:'.;F' nos; é:l~;pE:>c:tos; tÉ!c::nic::os:; 

CjLlf? d.if.ícil 

instância, Vdi di fpr-E!nC.ii::\1' .. o!;;; pr··ogl'""é:lmas d!õ? -t-r.-:~.in(.'N·'·'·:.'.': E·n tr·c-:• i:\!::. 

q 1'- and f:"'5 dE? ,;;~ud i to r- i,,,. Treinamento que é 

obrigatório, essencial para aqueles que pretendem fazer uma 

carreira na empresa, mesmo constatando que eles só ir~o 

aprender trabalhando! O tJ'"!·:-~:i.n<:HIH:·:·nt.o~, <:1<-:-:·!=;t.-:t ·fnnl"~<'\~~ 

muito mais visar a preparaç~o pare:~ os valores culturais, do 

quF~ o pr-opr- i amE!n t:Q dito. 

pr-oqr-·.:,lmi:'l c:IE' o mesmo deve demonstrar que está 

preparado para isto, demonstraç~o que necessaric:~mente passa 

p!:? 1 o se:1 c: t·- :i. f .í c: .i. o. pE-"~ la !:~u bm.i.. S!é.;;~u .::lo t r··.:·,\ t:Ja 1 h o 11 p~; c r·· c:t v o'' • Como 

o ex-aluno do MIT, de!ve-se primeiro esfregar o c::h~o para que 

!::;<=' pos•::;a um dia tnm.::tr- qr .. andF~s dr:?c.i•:;(':lp~;;, p<::\1'··,:,\ que ~;E~ t.orTlt? 

d~~ qt..U:'? 

que' v r;:· 1' .. :i. f :i. c: ,;,,d .::1 e:>:-: t.el'"·n.::lm!::::·n te'~ 

visualmente apreendida, s~o c:ondiçbes para que a pessoa n~o 

<::;(~j.:.-'1 ma:i.s um ''p.ic:,::~-·-pau''. Po1'- out.J'""O J.,::\do, t:?ff?tuar·· i::\ pc:'1!!5Sê.'IQ!7?m, 

ser um membro da GPF, é alqo que no fundo, após demonstrar o 



• c 
.I .. .. 

, 
I 

i:Ju t r· o CJ 1··upo pdr·;,:~ qu<:-~ o trai nee s ~=;c~ ~:;in tc::\ um f Ulr c:: i C:)n/tr· in. 

Esta dependência n~o se restrinqe à determinaç~n da fase em 

que se encontra~ podendo ser observado tanto na valorizaçào 

q u (õ? r· E-? c: c·:? bc? do~:; ou t r· os, c: o in o da .i. m.::1q r:~m do .::~u to--~;;" c r· i ·f .i c: i o , 

quc::lndo se compara c:om os que abandonam o programa. A auto-

pessoas, n~o só as da GPF), fato que pode ser entendido~ de 

c C' r· ta "f o 1'". rn ''''· ~· 

como t.Hna CCJ i ~'i i::\ ou 

possivelmente, de seus sentimentos. 

3.3~ A Orca Banco' 

Luís D :i. ,,. ~? t CJ I'" Tl· .. e.i.n;"mc?n to lJI'"CO 

brasileiro, trinta e oito anos de idade, funcionário há dez 

anos. Mora nos Estados-Unidos, pais onde a matriz do banco 

~;;c> 1 O C::Etl .i?,;:\ E·~ C::ODt ... d E~n <::\ E:\ 1 CJ Un <;:; Cl CJ<;:; p t'" j, n C: i. pC::\ .i. S p I'"OC.:.II'"c:\Hl<':'t <;:;. Cl E:• 

treinamento do banco. Este é um dos maiores bancos mundiais, 

' (] nomE:' Ur .. c::o <:-!' L...u.i~::; F';:,,ulu 
D1··c:o~ E<:;t.óJ•-.t.:-..·:3 ele:? Comb;"t:E~ ~'~ 
t.r·adu;::ido~> para t1 por·t.ugl.t't~is;, 

s;~~c;) f i. c: t :í. C::E'0<:5 • F'f:~n E' t. r .. c:\n do ,,,, 
B r .. .i. n c: <e~ cj c·:? .i I'" i::\ ~~~ t i c:,:::~ <;;;~o n o m c:::~<::=. 
com ,::\d,::\ptac;:'.t\n n~o dtt··c-:;;•t<:l c:lo 
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foi um dos pr·i.mP.ir·or:; <:~ ~:;e:'l' .. :i.rnpl,:,~nt<::\do po1, .. Bqui. 

As entrevistas se realizaram no mês de Agosto de 1992, em um 

,.. .. E~ s_; .i. c:l i?· n c: .i. "'' c:l o<;:; ·r r <::i :in ~.'N.'.'·:.:.::' c:l u 1r· ,,,, n t. e o p ,.--o q ,.-· ,;,\ m c:\ 11 p €~ n e t. r·· e~ n c:l o a 

um módul 0'5 do PI'"OÇJ , .... ,,1m,:;~ de 

i n t. E' q r· .::t ç.:: ?:l o • 1 1 F' E' n t'·' t ,, .. ''" n c:l o ,:;\ U ,.-· c: o 11 c: o n ~:; .i f::; t:. C'.' f:') rn u m <':\ f ,::, s; <::! cl c~ ~::; (;:~ .i ~::; 

semanas exclusivas para treinamento e toda a cornunicaç~o é 

efetuada em ingles. De inicio esta fase era realizada loqo 

Clrco~ Et!::;sim c::on hr:.:)C::t'.'m E? 

apreMdizado pode ser mais frutifero. O proqrama de ~ra.ine~s 

dura normalmente dezoito meses, mas pode terminar antes se 

houver necessidade de officers em alguma área. Consiste em 

diversas atividades de treinamento formal (em sala de aula) 

e de trabalho supervisionado por um tutor. Cada ttainee tem 

um tutor que deve ser uma executivo s0nior, idealmente deve 

~:;r:> r.. um e:-:--· (r a .in e e , que t:.c)n h e~ uma boé:\ v i f::; i:( o elo bc:'ln co P .q Ut=~ 

saiba administrar pessoas. Este tutor é o responsável pelo 

como por sua avaliaç~o geral. Dure~nte estes dezoito meses~ o 

trainee é avaliado formalmente a cada semestre, momento no 

AtualmE·'ntt::· s;éJ r?sti:(o ~~t:~ 

caso os que n~o moram 
anteriormente era diferente, 

hospedando os ni:(o 
t-:m f>i:(o PaulcJ, 
qu,:\nc:lcJ todos se 

rer:;ident.t:.·~; ~ 

pr··oces~;o 

ho~::;pecjavr:am. 

no 
que 
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salar~al (permanecendo~ contudo como um trainee). Luis Paulo 

nus:. PNp}.ÍC::i:''' CJL.lf.:> '!" J·" di)') ('.'·c:·:.:.:: C·:· 1"1 t I'' t•. (li com 

qUE:! ele~:, tc>m o pr·:i.mr.~ir·o d :i.i::"' f:?mprt=:>(JD. 

procedimento de avaliaç~o-promoç~o de seis em seis meses é 

di~;t.i.nto do padr-~~o par-<~ o~::; outt-·of.:; oF'i'ir:::<-.'.'1"':.=.=: que·' oC:CH"I"C·:·:· l.lilh:\ 

v<:-? z pol'" ;::~no. In t<-::?l'"f.?~:>!:;an tE? ;,im I:J i qui da de=~, pu i s é di to q u0~ o 

l~·ra.inef.' É-' con!::;i.cl<-:·:~r-aclo~ clc-:·:·~:;c:le:> o inicio~ um ot'ficer. (') pi:':\1'-te 

'fine':\ I d E-?~; t. (·!~ •:;. dE~zoi to como 

área em que ser~o alocadas. 

L..uí.s F' . .::iulo c1.iz qur? ''o pl·-·oqr-,:;,m,::i di-:? 't'rainee.::: é c:onsidt::'r-aclo um 

p r·oq r am<:'\ p I" i. o r· i ti~n- .i. o d <·?.n t n:-J do IJ<~H1 c: o" , <'~ mc-?sm<J E?m é po c<::~~...., de 

crise (como a atual), ele recebe relativa atenç~o~ pois é um 

.i..nvt::!!5t.irn<'?nto com '''i'2'nfd!:';E~ no lonqo pr·a;::o'' ~ ondó !:;e fol'-mD ,:, 

pessoa, de acordo com a c::ulturD da orqDnizaç~o. Normalmente 

contrata e:-:ecutivos já qualificDdos. Contudo~ isto só ocorre 

q uc:~nd o r?:-: .i.~:; t.E'fll 11 nEe CE·~~;s .i d acJ f?~:o c:?'"~ pE' c :í. f i c<::\!:'; 11 
, r· c·:? 1 a c: i on ,:;1nd .:.1 •::; ,::~ 

aspectos técnicos. As pessoDs que ocupam os postos chaves do 

Ll b~;c~ r· v ~imo~:; que no c:l i~;; cu ~-·~:;o c:l E'~ E!:·: E' c::u ti VCJ~:; , é rnu i tu cumum 

encontrarmos frases do tipo: o interesse da IBM é •.• , o que 

lU2 



pa~ss,::\ndo f.JDJ'- um.::~ f,:;,~:;c-:? d.i.·f.í..c:i.l ••• , o que,:~ .:~ Orca f.;~~:;pE·:·r·,::~ .. 

IncJ,:~g.;,mo!5 l....u:i..!5 F'<:?~ulo o quE~ !::;c;?. .c·::~ntendc;? por ''o b,:.'\ncu'' ~ ''c.'\ 

O r· co'' • ElE~ c:l.:i. ~:;!::;c' que o bv .:i. <'lm<:-:·'n t: E~ n ;.>;to ~se~ r-e f €':' r· i"''' 210 p I'" É·~ di o , 

mas quc-2 é ''" instituiç~o como um todo, 

politicas, a cultura ••• ~ a perspectiva da gerência~ que é 

in 1' luf.;~n c :i. c:\ ele::\ pF.~ l é':\ c:\ tu c::\ ç ~':í o di:':\ (I,, .. E' a cl E' F~ E~ cu,, .. ~:.os !-·lu rn é:H'l CJ ~:; • //r' o r 

que a gente usa esta unidade do banco? ••• n~o ~ urna quest~o 

meio uniforme .• dl:! pe:,~soa:.;· .• ob~1 iament~e r.:om bu:,,:;;.ine:::s :.':uper 

d.ifE>renciados· .• ol:>viament"e dos n.i'veis mais· alt"ôs aos ni'vei:..=: 

··:.:·omu.n~ ... c h'.' 

traba.lhc:ir para mesma A 

clara: o banco~ a Orco, s~o os valores de quem trabalha ai, 

CC:.lm cl os,; f..?:·:ecu ti vo~::;. 

constataç~o n~o ocorre normalmente, pelo menos no dia-a d.i.a, 

e ao se falar que o uprojeto da Instituiç~o ~ o seguint-e ••• 

(n~o se cl~o) cont-a de que s~o os verdadeiros at-ores e que a 

pelo mc0nu•:; 

caso dF~ l...u.í..•:; P<::~ulo. Contudo dc>vc;-?mo!:; r··r-,?~:;!::><::llt,::~r- que;? c-:·?m um 

primPiro rnc:•tTrF:·nt:.CJ, É·' nPÇJ<:IdD o r·t:,'fúq.i.o nc-1 .i.ns;tituiç:~o~ me.-..:::; 

l. D!.:J O apC:II'"PC:F~ i::\ do e::.~n v o 1 v i lri(é?n to 

Os trE:>c:hos em itálico sE:> rpferE:>m a urna reprCJduç~o literal 
das respostas dP Luis Paulo, que foram gravadas. 
143 Ehf-i.quc;~, E:uqf~·~nc-:! "(] t.r .. ,:,lbc::llho c:l,::~ l ... lnr .. tE! nt:\~5 Inst.it.u.i.ç:elc-:·?!:>" 
em A Instiuiç~o e as InstituiçOes: estudos psicanalíticos, 
S~o Paulo, Casa do Psicólogo, 1991, p. 71. 



E?>: i_~; t.(·::-~ n t. i02 E-~n t.1, .. E~ .:~ •:; pr-:;><;; !':;o.::~<::; ( '' '"' t (? o t. t: 2 ::to cl t-' t r· c.~ b cll h,;,, r· p d r·,,,, <:1 

mesm.::~ organizaç~o'')~ p<::tra se definir a mesma. 

Pr··ocU1'"<1nclu .i.dent.i.f.ic:ar· •::;c-? E?>:.i.~:;ti.;:~ a.lqurrk1 (·:?tap.::< qurJ pude?<.-5':5C' 

c::<~ 1, .. "''c: t P r·· i-.--:. i::\ I'". <:1 ·f <:t f.'iE' cl f:;: ''''U 1,.. c:q '"' ç:~o c:l c: um n i to de F' C:t 5; <::.; aq r:::-m ~ 

perguntamos quando o ~rainee passa a fazer· par·te do b2nco. A 

resposta foi udesde o dia em que ele foi contratadou. Desde 

u mumentu inicial já existi.::~ esta identificaç~u. Ele culoca 

que o banco se apresenta como i::ltraente para algumas pessoas, 

e que é fácil~ para um profissioni::ll 

diferenciar aqueles que só querem um empreuo, daqueles que 

" -t- r a /:>a 1 h <'l r naquela 1.:.>m p r e.:::: a.~ naqut:.> 1 a 

i;?~; p<-:-?c .i a 1 mE•n te:.? E:'rn c:.::~ !:;o d c-:? o f f i ,_:-:e r.:::: • (.) U r· co c:on t r c.~ td !::;ornf?n te:> 

banl.'::o_. (.'.'O n ht.'' C f' ••• o jeito.~ .':'it.itude". I· I i:~l 

c: o mo ·f ê:l 1 ê:lfllCJ!::; nu c:r.:lp:i..tulo antf.?.rior .. ~ que 

o t ,.. .. C.i br.:l lho, '' c::om o pc:\ ~=;sa 1'.. d n t.c::ompu v.::~ i ~:;e ,,,, c:u J. t.u r .. an cl u cad ·-"' 

CJ '' F'E:'n E' t.1··· é'll"l cl n C:t U r· co'' 11• c:nn ~:;.:i. cl Q r .. acl o o momE:n to cl c:;) ma i. o r .. 

elo CJI"'CIP t:'rain<:.=.><-.=.=·:.'.=: -:':\ 

po!:;;s.i.b.il.i.dddc• ele:-:' tornar .. um c.::-~fé da m;:~nh~':::l com o pr~r~sidE·ntc• do 

banco~ conversar e ouvir p.::~lestras de altos diretores~ coisa 

que n~o vai acontmcer normalmente no seu trabalho no futuro 

.1.04 
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c:l "'' m .i to l. oq :i.;:,, d '"' o r··q i:\n i z ii:\ (_:;:::~o qUE;~ ~:;;·~o c:nn h E• c: :i. dE:\ s; por·· ''E-~~?.; t ó r·· i ê:\ ~:; 

de combate'', bem como se procura mostrar modelos de pessoas 

quE=: dt:,r-c:-,m C:f:"r··t.o c::um estilos bt:!m c:l:i.fpr·cnt.t:·~;. SE!Jgundo Lu.is 

Paulo "é proc:es:=:o de .:~c:ult"ura~;:;:'to mesmo". (4s ''r2stór·i,;,,~:; ele 

combat<:::•'' ~::;ào d.i.n~I~m.ic:a~:;, €:~ c:lc~pt:•ndc~ndo do momE.•nto por··· que ~>E.' 

i.ntt~r·pr-·l":?t..::l<;;:ào de uma e~:;t:.ór .. ·ia <HltiÇJc:\~ ou c:om o u~:;o dE! nov.:;,~; 

n:í.tid.::1 c::on~::;c.if.:nc:.i,;,, do pr'"·nc:E:•~:;~::;o c:IE• tr .. .:·,,n~:;m.i.~::;~::;i~cJ c:IP vc:\J.or·t:,·~;;~ di':\ 

Dur·c:1nte o ''pi·?.f"tE~tr··;:,,nc:lo a Ur···co'', t.nc:lo n fim c:le tar··de oc:ur·r·-r-::> 

urna SE:?ç;:.~n c:IE·? ''Br··inc::.::~c:IPir'"·c:-, E~:t:i.c:a'', c:\tivi.cl,::~d~;? que c::onsi~;tf~ t:'m 

q LI f:? CJ funcionér·.i.cJ r-(~•:; pon dE? r-

alternativas. A pergunta é projetada em uma tela, junto com 

r··f~~;por·tc:IPndo E~m Ull"td E'Spéc:: i P elE~ C::U J E·:•tUI'"" elE:.' c:l,::\dCJS quE~ t:.f:m Pfll 

I s;t;o ;;,\non:i.mr.:ltn C":\ ,;,,u tc~n t .i c: i c:l c\cl e d,;;,s; 

r· e~;; pos ti:'\~:; , pE? r· m i t. indo ''"in d ''" , quE? ~:;r? p r·· o j (;? t~'?m c;-, s r-(·:?S po<;; ti::\~:; • 

punt:.uaçDes ·rpfprentes l t t 
. 

,::~ · ·· E· r· n ,,,, ; 1. v <-1 s ~ qut?. 

cJ i "f e r·~?n tr?~; ~::;r~u un do o n .í. V(;? l hierárquico de quem responde 

(esta cJinâm.i.c::a é utilizada para funcionários de outros 

(.) poc:l E? derni ticJ.::\ ( i;imtJo 1 i cc:.Hnc-m te) 

dep(~nc:lendo dr? ~;ua l'"f.'?~:;por;.;t,::\. E:-::l.~5tf-'? um acampê.,nhamt~nto qer·;:~.J. 

elas r-·espos;ta~.:; c:IE~ cad.::\ um, ni':io ~;ó por·· pc:\r-tE.• dos mon:i.t.ol~t:.:.>S~ 
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mas dos próprios trainees, que o seguem através de gráficos 

Qm que~ pod<:-:'íTl '3('? .i.d(:::!nt.i-t'ic:ar'- at.r,··avt.~~:; df.·? códiqo•::,, qUE' o:;c?u~:; 

colegas de treinamento n~o conhecem. 

Um<::t pí'?r-qunta, p(Jt··· f.0:-:r:~mplo~, dt:-?~::;cr--(~?\1(·? urni:71 ~:;it.u,;~çi~o E.'m quE· o 

que Qle n~o está trabalhando. Para a sua surpresa, ele 

encontra uma colega de trabalho. Piorando ainda mais percebe 

que Pli.:l ni:':Co p.::rr···ou dr:.· c:l· .. rr:!ir··,:;lt'"· coc:.::r:í.nc:r ,:~ fc~~:;tc:l i.ntc·.i.t'""Et. U 

do Jogo n~o nos foi fornecido)~ a) voei conversa com ela; b) 

vócª conversa com o seu chefe; c) Voei n~o faz coisa alguma; 

cJ ) voc:é· v;::~i pul.íc.i<:\. () resposta esperada é ''c'', 

alguém "cl" E'~:;t.::tl'" .Í.C:\ pr···ó:-: i mD cl.::-r 

~ aberto um debate, 

qu21ncJo E\ p I'""CJ\/F! .i td pê:11'""i::l t , ... ,:.'In !::;m :i ti,..- o•::; Vi:-\ l Cli'""C}<:; 

o, .. (.! <::1n i ·z ·'"~ ç~':Co. l\lo c:• ~-: r:-:-~m p J. o c :i. t: <':lc:l o !' .::1 mE'n !::;.::-rq em (·1.> c 1 <''r r·· .::1 ) n :1 D 

importa é que voei desempenhe bem o seu trabalho. Na maioria 

j o v E~ n ~:; -.:':· r·<::l.i n ·!.'.'.·'·'·'·:.'·'· !' cl c·!::. c:• .:i i:"t m , ... c·~ p , ... c-:-:·~::. c-:· n t .":"o. ,... um,;·.. b o,:~ :i. rTr <:r(_:_! c-:- rn p i:"rr· ,,.,_ 1..1. rn ,.,.,_ 

o r·-q ê:"\n i;:: a ç;!;(o q ur:·! "'':i. n cl ,,., n ;:';(o c:on h r:> ct::·m cl i r·· e:~ i to, €0 como um '' I.J<:In c:: o 

é uma coisa séria'', devem estar procurando passar uma imagem 



do mesmo nivel. Devemos lembrar que na representaç~o de um 

Indc.1gado técnicos do 

treinamento, Luis Paulo diz, usando terminologia da área de 

F' I'"'DCL.l I'" i::\ mos o quE~ diz cumc.1 

formaç~o~ com o que colocamos como valorativo, e o que ele 

geral n~o há distinç~o formal~ mas que existem módulos 

fõ~~;<:;;c=:n c i a l mE?I'l tf:? t. (·~ C:l'l .i c: os~ como t:drnbc~'m 

essencialmente voltados para a formaçào~ como é o caso dos 

painé.i~; d&? ''br .. .incad(·?ir .. ,:.'l ét.ic,::l'' c::.> D!5 do CorporaLe Cul'l:'ure::.·!, 

pain&?l CJUE? importância da análise da 

Úu:.:::s.ine:.=;s here .• liOt_-::{> esf,:l J"a.lando de buss.iness .• ma::: ·também 

est<:~ t'<~lando -::'/;:~ c:ul'f.'ura _iun't'o" .. Cnloc::a a.1.nc:la, quE' c::<:;ta~=; 

f o r·m<:~ d .i c: o tbm .i. c;,:;,:;:; , c::! c:~ 1 c:~ p I'"CI cu,.-·'" mo<::; t.t' .. a,.... q uc-:? isto vr?rn j un t.u • 

~:;obr·p qu,;·,,l a~';pc-:·:·cto t:E'tn m,::\.1.~:; d.if.i.cuJ.claciE', t-?lE' coloc,:,, quE' 

transmitir informaçào é bem mais f<~lc::i.l, "se 

t= <:'t .l a n do c o m u m v e <J f~ t' a .l .• c: o m o m .i' n .i m o de .i n t f! .l i q f~ n c: i a .• v o ,..:· ê 

quE', ,:,llém di~:::to, É' muito c:l.if.i.c::.i.l mt:~d.ir .. o!::; r-esultado~; da 

144
• Gofi'man~ 

F' e ·t:t~ó po 1 i!;;;~ 
Erving A Representaç~o do Eu na Vida Cotidiana, 
Vozes~ 1989, p. 67. 
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qu<:i 1 quE>t-· f O I'" filE\ o de 

A i::l. v c.1l. i a ç~1o c: o r·,~:; i~:; tr.:~ cl c~ E·? 1 E-'fllE·~n to~:; o h :i P t. i v o~:; ( p t"'C>V c:\~:;) ~ cl ,,,, 

de sala de aula~ procurando observar c desenvolvimento das 

quE· o tE::- r mo 

excelência ,.·,;·~io é ''c:lf:-:~~5ai':i.n'' para qualquer organizaç~o. 

in i:<:'? 1'"(?.!:5!c;.~n tQ no te:\ r· q Uf? Sm i,.- c:: i. c:: h c:on !3 tc.1 tou , .~1n ,::;~1 i ~:;an cJ o um.:.1 

n r· q c:\ n i z c\~;; i~ o , q u c~ '' d F~!::; c:\ f :i. o '' 

par .. .:~ '' pr·ob l ('?llld ' 1146
• N~o temos provas, mas tudo indica que a 

p<::~ 1 ~~V r· a 11 p I'" C) h]. f"•mê~ 11 pa !""('? CE? E·~:; tE\ I"' <jQ t<J 1'"1"1 ,:~ncJ O Um Vf?I'"C:I ê~CJ (;:?i. i·-· o 

como sp desvia a at.enç~o dos p I'" O I:J J. Ec'llld s;; (c:IE:~:;afios;) ~· nc:\ 

utilizando como exemplo, 

promover. Este é um conflito possivel, mas mencioná-lo, 

~:;i CJI'I :\.'f :i. C: c\ que UU t. t"'D 1:C~ C:UI'l 1' l .i tos; po~:;!::;.Í. VE' :i.~:; 'f O I'" c:illl p ni te:> r .. .idos;~ 

1411 V'idE• Dc:·.::~J., T. E' KE~nnt:::c:ly, (.)., Corporate Cultures ... , op. 
c:it.. 
146 Vid€-? ~3mir .. c:ic::h, 
em Pondy, Louis R. 
Greenwich~ Connec. 

1.... in c:l ,;,, '' U Y"!J '"'n :i.;~.::\ t :i. on •::; .::1 ~:; f3 h.:~ Y"E·•c:l I'IPan :.i. n Cl <::; 11 

f-..?t i::l.l.i.i. (f:?d.) Organizational Symbolism~, 

JAI Press, 1983, pps. 63 e ss •• 
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como por exemplo o fato de um funcionário n~o ser tNo 

competitivo quanto a Orco espera, ou o inverso n~o ser t~o 

coopt:r··a ti vo no n.í.V<'?l qUE-? (ou c::on~;t:>que 

I:J<..-ilancc:?al'" as clua•:; co.i.!:>,::~~:;). Est<:~ vi~;;~o l'"eflPtE' a clt> te;.:to 

o1·· ig i na 1, quE? p1··á ti cas E? in ten c;tlf.?.s di:':\S 

o r·g .:1n i~::"-" <_;íjE'!::; • E s; ta c\ po~:; ti 1 "'' tE~ r .. rn in"'' ·com um,::\ i' r·"'' Sf? d E's t. "'' c<:~d a 

c::oloc,:~ importânci,:\ 

riscos~ aspecto bastante valorizado nt:>sta orqanizaçNo. 

Luis Paulo coloca que o banco é extremamente arrogante, nn6s 

estigmatize quem n~o é arrogante, pelo contrário, Ha iddia ~ 

n ~o :=: e r " • E l E' ê:l c:: I'" E·~~:; c: E' n t. a q u C·~ Cl t .:í. p i c o f u n c i o n á r· i n O 1r· c o , é o 

"jovem br.ilhani:e .• o famoso aqr·e:.::;s.ivo .• · r::om ::;,;~].ida formaç?:ío 

acadf.Im.ica", cJizE?ndo ;:~.i.ncL:~ qur2 dur·<,'lntE' <i?~::;tE' "pE'!f"lE?tr·<:~ndo a 

CJ r .. c o '' E?~; t i. v E' I'" c\ m p r· f? sE' n t P ~:; 'l: · ..... <:~.in ('.'.'C'·.:=.~ cl <·:-~ ·:::.f·:· :i. ~::. p <:•. :í. l:; c·!::. cl :i. ·f l-:·:· r·<·:·~ n t ~::·:· l:; 

'' E?I'"C:'\Hl 

todD~; .i.9Ut:1l z.i.nho~:;''. PI'"E·'c:on C E? i tos; na ele 

CC) 1 oca qu<·'? qo~; tam i:'\ C: I'"<'!~ d .i ti::\ I'" I:JancCJ uma 

mPritDcracia, mas quf.?. reconhece que esta n~o é a realidade, 

bloqu<-:~io!:5 é:ICl~:; 

tradicionais preconceitos sociais que existem na sociedade. 

F' o I~ OU tI'" O 1 i::ld Cl , <':\ J. ÇJ Umê:\ S pr::?~:; ~:;O c:\~;; !'"';:':(o C r .. .i. ti Cada~:; pu r-· Sf:~ r-·pm 

consideradas acomodadas, sem interesse obsessivo em crescer 

na carrt:>ira. Diz que as vezt:>s já o criticaram por isto, mas 

co 1 o c;:~ qu<:? n que 1 h f? d.:~ pl'" '"' ZE'r· <2 i:;; E~ I'" :i. n!::; t r·u to r·, quE~ o 

trabalhe ddministrativo n~o :L h f.·~ ,,,, Ç) r-· i:\ c:J ê:\ "mE:\s s~o 
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j_ cl E'rl t .i "f :i. C i:':\ I"' Unl CP F' t: O p I'" E·' C:C!f'l C: E·~ i to ~ p01"' pc::-1 F" tp d C:\q Ut? 1 f?<;; Cj U!::? ':'ir? 

'"' pt-?ÇJ ,;;1m .::~o c r .. Q•::; c .i. mc:·~n to h i c::' I'".~\ l"·qu i co, qUE' ,,, pe~ I'"E?n tt-:•mc:?n tE.< ~'.;~':lo d 

l n cl ,,,, q i:':\ m u •::; ~· pn~ "fim, se a ~elaç~o dele com o banco era 

estritamente profissione~l. Luis Paulo disse que n~o (que n~o 

só a dele)~ colocando que exi~tia um envolvimento emocional. 

Contou o C:i':\~;o df.:> Ulll<7:\ "~:;E·nhol'"a bPm VE.'lhinhc:,\, ji':1 E\fXl~'·Pnt,::\ciEI" ~ 

que tinha trabalhado por muitos anos no banco, e que agora 

preste~va serviços de consultoria em treinamento para a 

banco. costuma que• 

Orcobanquite. Nós entendemos isto como um efeito colateral, 

ond<~ ç.~ muito dif:í.c:il c:or·t,::\1'" o vinculo com a. i.n·:::,;t.i..tuic;~'::in. 

Luis Paulo continua, "e:::tou falando dela .• m,:,is é uma coisa 

rli .i nh.::~ .•. D bt<.l'lCO 

esperava mais o envolvi~ento profissional ou o emocional. "~ 

ó b ~, i o que a r e :;; p o 5· t' a é o p r o f i s s .i o na .l .• mas o ou t.- r o v e m 

junto .• vem .• e cstâ t;}o assumido .• i:'i1o enrai2·aôo~ que voc'i} 

·'.'.':.'.':p~.'·'·r<:~ cun .•. (.'.' C'·:.' .. ':rx'.'i"'<':':i que o out'ro venha ,.iunt·o .• a reboque" .. 

Sobre a possibilidade de sair, ou ser demitido da Orco, Luis 

.F'.::\L.tlc) ~:;E? c:oloc:ê::\ ela sequintE:' i'or .. ma: "Eu a(:ho que o t'ai'o de 

~'o c a t' r a b a .l h a r num a o r q a n .i z a ç'c'J. o .• no::.:: di<:l::.--; de hoje é uma 

minhas inseguranças~ o.~:: meu:..:: 11;edos .• eu acho que eu me 

sentiria muito inseguro, ass.zm, .~:::em um 

empr~:.>qati'cio ••• " 61 
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·f in dn c r? i I'"<~') "r:·.inance.i rament-e". Colnc<:lmos~ es;tr·itamc>ntt:~ ••• 

n~o é medo da perda deste vinculo emocional? Ele respondeu~ 

nCJvamf.:?ntE:' c.i.t,;<nclo o C:é71!::;o d,::tqU<'?l<::t S<'·?nhol'"i:?t ''quc? tr~.:.:~b<:~lh,:.'IVd ne> 

banco~ P aç:Jor·a pr··E·~~:;ta cons;ult.or-·ic:l, o vinculo emocional s;p 

mé:H1 tc~m 11 
• Fala ainda das propostas que recebeu para ~er 

c::onsu 1 tcw, mc:1s; 

(riso~;) .. ,.~.!.'· Ul!iE:l ,.-::o.z:.'.~ii:l qur1 me dc1. sequran~:;:a". Coluc:c:1 quE~ no 

·fundCJ "ê muito mais do que um. si11iples empreqo .• me d~ uma 

n~o s6 profissional~ me dé~ um 

.-..:;aJ,~r.io razoj~'f!l .• proporr.-::.iona conhecer pessoas 

c:om aspc2c:to<:; "f.in;,:~nc:~2ir'"·o~:; muito fot'·tc·:·?~ c:om a possibilidade, 

no casu de Luis Paulo, de SP manter morando no exterior~ de 

manter um nivel de vida que fui conquistddo. Contudo é muito 

cli"f.i.c.:i.l c:lc::;> 

im<::1qinando 

Drcobc.'lnqu.i tc;? ~ 

nt:~Ç)<::tr·· v .:í. n c:u 1 o emoc.i.on,::\1 qUE' se e 

um dc::!sliq<.1mL'ntu, loqo c.tta CJ E~)·~ernpln daquc:·?la 

mantem o vinculo emocional cCJm a Orco. Como a 

E' r··"'' pr'"· i v :i. 1 É·~g i o nr.::>rn 

cnm maior-· C~t.E,nçi~o no ponto ''[) lncl:i.v.:í.duo e i:":\ Clr<;;J<:Inizaç?::ío''. 

Acreditamos que a entrevista com Luis Paulo, deixa clara a 

i rn por·: t ;:in c i.<::~ do q Uf.:? cl E'n um .in .::~mo!::; c:l c~ t r· c~ :i. n ê":\lll(·?n to v a 1 o r·· c:\ ti. vu. 

Este é o mais dificil 11 trc;?.inc.u· 11
, mE?srno a Or'·co 

selecionando C~queles que est~o pré-clispostns a ingressar 

l"li:"\CjUE? 1 ,;71 que 
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acreditamo~:; que treinamento técnico e valorativo~ tem 

sentido em ter .. mo~; didát.icDs~ D que pDde ocorTer· é que a 

·e·nfase é maior f:'?ITI um ou outi~D aspecto. N~~o e:-:iste técnica 

sem valor, e n~':lo e:-:iste vc::llt:>r qUE' n~o tenha urna técnica 

correspondente. Fica c 1 ar.::~ também, apesar dE~ n~~o assumida 

algumas V~"?ZE~!:;, •"' import;ânc.ia do V.i.nculo emocicmal com a 

Instituiç~n, aspecto f und am~:m ta 1 para o "sucesso" na 

carreira de um e:·:ecut.i.vo I'H'?sta or-gan.izaç;~n, e em muitas 

outJ~as como VI·? remos no pró:·: imo capí t.ul o. A "O r co parece 

saber" muito bem a impor .. t;§lncia da manipulaç~o de alguns 

simbolos organizacionais, e se n~o centram suas estórias no 

seu herói cr-iador, fazem dé pessoas "bem-

sucedidas" dentro da organ.izaç~o, pessoas com as mais 

difer-entf~s c.:H-acter-ístic<::'\s proferem palestras. Talvez isto 

coloque~ par·a os ·t-raine€•:..=: quE~ eles t·e·m "liberdade" para agir 

como quiseJ~em, n~o pr-e~c::is.::un segui r um mode 1 o r ig ido. No 

'fundc:l, acn?d .i tamos quf:'? !i? l. ~'?~5 pod€~m i:\!J i,~ d~? qu.:\ 1 quf?r 'forma, 

desde que t.Emham in tE·~r·na 1 i ::~a do n~:; v.::t 1 on?s or·çJan i zacionais 147 
.. 

147 Sobre 
F' ages, Ma:·: 
86/8'7. 

a dialética entre autonomia e controle, 
et alii O Poder das Drganizaç~es, op. cit., 

vide 
pps. 
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CAPITULO 4: ORGANIZAÇ~ES: PASSAGEM PARA ONDE? 
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Antes de compa~a~mos os Ritos de Passagem com os P~og~amas 

devemos entende~ um pouco melho~ qual 

c; i <J n i ·f :i. c i:'\ cl o c:l c-:' ~::; E'• :i n CJ I'" (':·1 c::; c;:; i::\ I'" E! m um a u , ... q i::\ n .i. z ,;:, (;):1 o • F' i="l I'" i::\ i c;:; t C) 

pr .. c;?c.i<::;,;~mo~;, E·m pr .. imt:=o•.i.I'"D luq<:ll", ·fc::~:.:~.<:-?~ alquma<:: i::in<~l.i~'õ<:-?~::; d,;,, 

sociedade contempo~ânea, tentando entende~ quais s~o os 

~efe~enciais das pessoas. Desta análise, devemos desti:'\car o 

papel que as organizaçbes empresariais desempenham, tentando 

r::nt(;?nd<-21'" o pnc:lc'l" qut~ l'?li':'t'c.; t·i=:rn, E' qu,::\1 i::\ in-t'Ju·;;nc.i.<::t dE·stt? 

~:-Dbi'"F• o~:; .i. r·, c:! .i . ..,., :í.. c:l uoc;:,_. Em E:;E'<JU i ciEl' PS ta r·t::·moE a p t.CJc::; E:'t t t"' a ç c?.\ r· 

uma comparaçào entre as estruturas ele um R.itCJ de Passagem e 

um c:: o mo Ci 

significado que estes i:'IC:> CfUP 

"inici<,:u:lcF;". 

4.1. O Vazio 

Po~ algum motivo q u<:-;• n::~u pr .. E' tc:·n cl em o c::; E? l C:t bo r .. c:, r.. n E'<:::. t,::, 

pec::; soa~::; PEtf"E?C::Pill nE'C::E•s:;s;i te:\ I" dE.• ê:\ 1 ÇILHTl ê\ 

i::\ 1 ÇJ u tll C::\ Instituiç~o que sirva de ~eferência 

1 E:' q .i ti rn <'? 
11 ''"c:,; v E' I' .. da d f:?<;; 11 q u Q o · in d i v :L cJ u o p r· o c: u , ... <::1 • ;;; l'? rn d t) v i cl ,::~ 

ê:\ 1. <JUfllé:\, c<:::.t,"::~~=; pE~I'"mi t.c-m c:: I'"E'!==;c:: i inr:-•n to 

'f CJ t"'l"l CO:? C: E" n dO .... Jl· .. , C·2 !::; U lll 11 C: h i1 C! 11 p i:':'tl'" i;\ q U C1 pO!::; c:;;,;,\ rn <;;;E! C' I'" CJ U E! 1-"' • F' CJ r .. {·111 

E''; t<-:~ !:; te:1m bérn o b<:; tI' .. o em o c:on h(;? c i rnc:-?n to c:l E~ ou t , .. a!::; r· e::? i"' l .i d "" cJ e<::; , 
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impedem o individuo de descobrir~ ou mesmo de ver aspectos 

~;ue:\ v i d <7:\ que i 1"1 d ~:-~ pen c:l f..:lrn lnstituiç!~e~:;. 

lnstituiçbes Tradicionais (Farnilia~ Estado~ Religi~o) até 

algum tempo atrás, respondiam às ansiedades dos individues e 

agora n~o respondem mais aos seus anseios 1
". As pessoas 

parecem viver em um vazio referencial. 

O individualismo toma conta de todas as atitudes~ sendo que 

a ind i ·ff?I~E:>rl ça d<::iS p€:?!::;scJa!::; '"ti nqE·? q r-aus t?:·: tn:~mos f2 podemo!:; 

dizer que ela n~o só diz respeito à alienaç~o, como parece 

uma cle~:;t.P chn c€;~ i t.o 14". pe~:;soa!':; est~o 

apatia, por se prenderem a nada, o acesso à informaç~o n~o 

representa g~ande vantagem para negar este estado. O acesso 

ao conhE~c:imc'n to, à 11 c>ducr.:\!:;:::~o", E:\ O quP tudo indica plr'E'Pê':iram 

as pessoas para este caminho. 

N~o se busca m~is a descoberta, tudo parece muito acessível, 

o f~ d F~S V i:.~ J. (J r .. .i Z é::\cl CJ frente à massificaç~o, ''' 
conformidade parece ser um um imperativo social 1 w. O sistema 

i::'\ tua c?.m toda!::; 

148 V.i.ciP Bl'-e!::;l e r .. , H i c:ai'"C::Jo '' Ui'"c;)C:\Il i ::~clÇ:b€25 Con t.E•mpolrâneclS: 
Mt=?diC:\ç~':\o f~ Cont:.r .. ole~", t:>tn ANAIS da Enanpad:1 op. c:i.t .. :, p. :~.;·:-;·:?. 
1 n Vic:IP l.. .. i.povE't.~;J·.:.i:, G.i.lle<.=; L'ere duvide. Essais sur 
l'individualisme contemporain:, La Flr~c:t .. ,€2, Gi::lllimal'"d, 19c?1, 
p. 59. 
150 Vide Ansi::'\rt, Pierre Ideologias, Conflitos e Poder~ op. 
cit., p. 251/252. 
151 !:.)obr"P pr ... oc::t:>s<.:;o 
lvlo t t,::,, Ft:~ ,~n .::1.ndn C. 

c;J 1 obEll i. z i:1n te 
Organizaç:lo 

ela bur·ocl'"·ac:ia vi.dP Preste~:; 

e Poder. Empresa, Estado e 
Escola~ Sâo Paulo~ Atlas, 1986. pps. 20 e ss ... 
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fragmentaç~o como uma realidade para todos, n~o só no campo 

do trabalho como no da educaç~o. Desde os primeiros anos, a 

'' i"t p l~t:'n c:l E'n c:l o'' que <:1 ~::;u;,:l v .i. c:l E:i v ,;:1 i ~;;p r·· um toc.1 o f r· C::-IÇJ mE'n t cl do lez !• 

.apr-r?ndc> ,:;~ ~:;r?v- dnm:ine:id,:;~ f?, mf.·?smo quE? pf?r-tE?nÇE:i .~s cham.::o~dac:; 

oh r·· i.ç:J<:Ida CCJn V .i. VE~ I'" CCJm 

extremos desta s.i.tuaç~o parece ser o do Centro Educacional 

da Fundaç~o Brac:lesco, onde as cr.i.anças s~o preparadas única 

e exclusivamente para um oficio'~. Este caso é, sem dúvida, 

reflexo do atual estado de miséria dE-ste pais, mas 

t..:::1m bém, c:l E~ ·f o r··m<':l E':-~ .::-1 C:: f?,, .. b.::lciE't , é:\ p I'· e,> pa ,, .. .::1 ç:~'(CJ qut:-! o s; .i. s; tem.::i 

ec:luc:ac:.i.on.::\ 1 .i .• np\~t~. 

O desenvolvimento do gosto pE-lo saber está muito distante da 

realidade escolar e da p~eocupaç~o dos pais. Um ~ cúmplice 

do outro, se bem que os pais também s~o parte elo sistema em 

Cjl..l(·'? v i vE•mo<::;. .. : 
('::' verdade que n;~o r:.fesenvol ve o 

p e .l o s a b e r, tõ ~~e r da d r." que ::.~e p r e p a r a a '.:: r i a n ';a p a r a :;·e r 

d6ci.l e disciplinada e, desta f6rma, estar apta a galgar os 

degrau.:::: da 1.1.ida burocrâ-t".ica que a t?:.:~pf>ra" 1 " 4 • DE·!";t..::=t for··mi':l, a 

ap.::\t.ia ni:ío cJr:.;:ve ~:;e~r·· vi~:;tc:l como um defeito do processo de 

l&Z 

c::it., p. ''!''''" 
·.~· .. ~ " 

lS:S \.l:i.clc·:· nc.:•i.:Jn :i.n :i. !I I... :i. J :i..":H"Iiil A Liturgia do Poder·. Tt~abal ho e 
Disciplina!, !<"Yn F'<:\uln!, EDUC!, :I.(?BH!, pp•:: ... ~·:)H <-:·: •:=.~:: ... 
1~i4. p, ... f?~;tc;?~:; 1·1utt.::~, FE:>r··n;:lnc:ICJ C. Organizaç~o e Poder, op. 
c:i.t. p.80. 
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socializaç~o pois é conse~uªncia de uma nova forma de 

(J mundo bur·ocr· á ti CD irnpíjr.::> como c\ l élg i cE1 

todas as esferas. Deve-se cada vez mais produzir com fins 

pra~]mát.i.co~:;, como ~:;p f,~~:; tE:>~::; "fos•::;E~rn. di<:;<:;t')C:.iadus dos> m<;;-io!;. 

Esq UE! cr.;~--!:~•E' c:l r·::•<:c' te ''mE·~ i o'' , cl E;~ !::;E:> c:on ~:; t r .. u i r.. o d .i. a -.. a -.. cl .i. a ~ q uad ,, .. o 

caricato de um Ulisses que só busca o retorno à sua Itaca~ 

dur .. ant~? a •:;u.:.1 jol'"llddi::l. F'ol' .. outr"D 1,:':\do, c:~ f"i::1cion.~•lizaçi~o 

burocrática apresenta o seu lado "i !'·raciona 1": com ela 

udesaparece também a valorizaç~o do sentimento~ da emoç~o e 

vida dCJ!5 .i.ndivíducJs, me:1!::; quF::> SE' tive<:;~:;<~ sido CJcupada por .. 

algo n~o afetivo, pocl~ria levar as pessoas à servid~o total. 

responder a estes 

anseio~::;, que o sistema burocrático vive sua mais grave 

crise, onde o que ele oferece n~o é capaz de preencher o que 

As pessoas parecem condenadas a ser produtoras, instrumentos 

(ou recursos) para a produç~o de bens e serviços, em troca 

lllll V:i.dc:· L:i.pDVE't.<:;k.i., G.i11E'<:5 L'êre du vide ••• !,op. cit., p. 
6.1.. 
156 .. F'J·"t·:·~·:::.t<-:·:·!:; mcd.t<":'l!' Fc·J·'Ti<':'•.nclo C .. O que é Burocracia!, UAn 
Paulo, Brasiliense, 1989; p. 32. 



urna quP s;n b r-· e v .i. v e r- • CJ 

me:~t<::\clr~ elo homem pt-·ndu to r-. E~;tõ:\ 

1'"!'.' p r-<·?~õf.?n ta r· ".uni av<:~n~.:::o do <:~n Li ~.}o m.i Lo <:/(.'.' :.:.::.i:.:.:: .i 'f'' o... qtN.'.' Locf,·:,i 

pedr·a (puniç~o por ter tentado atingir a imnrtalidade)y 

experimentava o qu~o in~til eram seus esforçosu, quem faz o 

carro~ deve destrui-lo como consumidor~ para poder novamente 

legitimamente aceito, é este produzir para consumir~ ou 

ainda~ uma procura pelo crescimento ela empresa~ de seu giro 

<'? ele s<;:u J.uc:r·o, fn('~t.::\S qu(~? !''>l..lb!:~titu(;;~m o!:; s.ignif'.i.caclo!::; do~; 

(.) dE; ~:;um :i. c:l '"' C::CJflíCJ sonho dE~ 

on i pu t. én c .i i:.i que o!:; s<·? r··-r:!!:5 mo,, .. t,::\ i !::i n;::1o c:on SE'q uem f"E0a l i z c":i r-· 1118 !' 

e, tendo que enfrentar a sua impotência, a única saida que 

parece plausivel ~ a identificaç~o com este ser supra-

n,::'\ tu r·,;:~ 1. 

1 ~ 7 S.i.evF·t··~;!, Bur-k . .:,,r-d ''T'hc~ cl:l.ê:\bol:i.;~é':\t.iun of clr::>é':\t.h: ~:;orne~ 

t.houghts on the obsolesc:enc:e of mort.ality in organizatiunal 
t h E~ o t"'Y '"' n cl ~·:.l r- E\ c:: t . .i. C: E·'' E·m H,:·:t !::; !::;<::\ r·c:l , ,J o 1-,r·, E~ F'y m :• DE:n i s; ( f?c:l • ) The 
Theory and Philosophy of Organizations, Routlec:lge~ 1990, p. 
l ~2f3. 
1 ~ 8 V:i.c:lc~ f::)icvc:·r .. !':;, fJu,-·kat ... d "'Thc~ d.L::\l:H::Jli.zdti.on uf ciE'dth: ~:;ornE:~ 

thoughts on the obsolesc::enc:e ot mortal:i.ty in organizational 
thr.::>ot··y c:~ncJ pi· .. ,:·,,c::tic:e'', up. c:i.t., E' c:lo rnp~:;mu autor· ''(.)J.ém du 
f::ll.lCI·?c:lâni:-?D Ua lvlot:iv<::tçi~u" E:m I3c~r .. <JE:Hn:Ln.i., Cc:·c::.:í.l i c:~ l-<J. e Coei<:\, 
r~oiJE?I'"t.O Psicodinâmica da Vida Organizacional :• ~:)?\o r:•,·:\1..1.1 o :• 
F'.iDnc:?ir-i:.1, .1.990, p • .1.14, i:':\ind.::~ d<·:? ~3i<7::'VE?r-~::; ''Thouqht on thro? 
r::E:lEttE:clnc~s;s; c:d' l•.Jc:wk, Dc:•at.h anel l.. .. :i.'f'p It<::;E:>l·f" em European 
Management Jour~nal:l vol .. B!, n,,)!l <;;c·:·t ... !, :1.?90!, p .. ;·:·;:·:·:2:: c· 
En r· i qur:? z , Euq l~·'nE~ ' 1 I rnc:\q .i. n ;,~r· i o So c: :i a l , F~ E? c: a 1 camr.?n to E' 

, ... E:>pr'-e~:;s~o n.::t~, Ur·q.::u·li.:~c:tçtlE'~:;", c:m Revista Tempo Brasileiro!, 
p. T3. 
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Par·a N.it:~tzsc:ht:?~ ''a v.idi::\ t-?m Deur:::.'' é r:~ntE?ndidê:\ ''r:.:·omo o ma.i:.=.=: 

refinado e ~ltimo rebento do medo da verdade" 1". 

ni::l_tur-f:?~·:ê:l, se ~3ltt-:?r··,:;~ a cad<:l .in~:;t:;::~ntt:?, n7:\o é fllê\ÍS pCJs:;sível 

louvar o ser que a criou, 

Organizaçbes em forma de nova religi~o 1". Religi~o que deve 

se r_., sent.ido e verdadr:!" 161 • I dE•n ti f i cê:\Ç~o com a 

est~o transformando, através do escudo das OrganizaçNes. 

{) pt:?rc:r.-?pç~o dt:t!?_; pE·~:.~=;oas; tr.::'m qut.!.' ~;;(::•r obj r:::, ti v a, quê:-\ SE.' que 

instrumental. Calligaris ·fez uma análise a respeito da 

<:ttr-aç;3:o quf~ a t.éc:ni.c:a €-?>~er-c:i.,::,, sobr-p o~;; na;:~is;t.ê:-\s dur-antE~ c:~ 

Segunda Grande Guerra, mais especificamente sobre Speer-

(1'1i..ni~_;tt .. ·o dor"; Ar···rnE:\mr:~nt:.os clf2 Hit.lf2r·) quanc:ln E'ste f,::~J.ava elo 

do interesse e da paix~o humana em sair do sofrimento 

neurótico banal~ alienando a própria subjetividade ou 

me 1 ho r~ reduzindo a própria subjetividade a uma 

instrumentalidade. 

inercial de qua I qtw r a paix~o da 

111" Nietz!::.;c:hE', f'" l.J. "F'êH"c:'l além elo bE~rn E' do ma J." , r~m Obras 
~v'(:) ], .. ~·:~ ~~ f:> " ~:.:,E~ •í Completas!' ~:;~:Yo F'<:tu J o!' l··lov<:t Cu. J tuv·<:tJ !' :1. <??:1. !' 

160 Vide F'ê\gG·~;, 1'1a:-: E:·)t al.ii O Poder das 
c:.it., "O dom.í.nio idc7?olóç}ico". 

Organizaçefes!, op .. 

161 Eliade~ 1v1. Origens!, l...:i.~;;.bu<:'!!, Ld:i~:;i}<·:·:•!::- /()!, 
também Pn-2s tes 1'1ot ta c2 t a l.i i. "fH .i E~r-l.i s t and 
Or-gani.z-:ati.on,::\1 Judç;J€-?mf:~nt" €~m ANAIS da X SCOS!, 

:1. <Jn(,;.- !' p.. <J ;: 
{)li.enated: 

c:>p .. c:i. t .... 
On 

:1.1. c; 



ser instrumenton 1". uma aderência total .1. 
(;;\ 

racionalizaç~o burocrática, onde a subjetividade perde o seu 

valor~ n~o enquanto sistema~ mas para o próprio individuo. 

A instrumentalidade e a impessoalidade das relaçbes, deixam 

um vazio nas pessoas, vazio que elas buscam pt·""E?f?.n c:: h<::r· 

faz, mas a imagem que se passa, bem como n~o importa o que 

se consome, mas sim a imagem que se agrega. 

D con t n::Jl c-~ ~::;o b r· E~ o c::ot'"· po anal i ~.:;c:u::l u por·· F ou c::c;uJ 1 t 164 c: llE'q ,::~ "''o 

sorriso. Em uma sociedade em que a publicidade está cada vez 

di<:;c:ipl.i.nadCJ. ''1\ldd.~"-\ df.:? <;.1<::-tr-<]<::tlh<::td<::t~:; e~;p,::~lha·fato~:;a~:;'', dizem a~; 

-r: ;:,i o:.·: u .l c! i:":id ,,_,_,. c/ f.=.=· rir rf'-'"(tr .i ele_ •. um certo 

SE?nd o um<::t d Et•:; p ,,. in c i p.::t :i. s c,;,, t'·a c tE:• r· i~:; 1: i c2~ s cJ ,:;, e~:; t t'"" <::t téc.J i'" df?. 

162 Cr::\ll.içJi::ir·i~::;, Cunt,,,,,··clo ''(.) 
Lui:,:~ T .. 1:lc' c•t al. Clínica 
Lscuta, 1991. pps. 110/111. 

<::;c·c:lu<;;:~"Co t.ot,::\ 1 i t;!;·,,, . .i.<:t '' 
do Social. Ensaios~ 

E~ m (l r·· ,-.-, q ;,';( o , 
~);)u F'.:,\U 1 u, 

163 'v' i d P C h,:;,n l a_t:. !' ,J E•an ····F·, ... ;::,r; 1_;:u i~:; '' Pr C i:":\ IH .in h o cl 1-:;; um.::, ,..., o v'""' é ti c::.:;, 
dr:~<::; t'"<''·l<::tr;óc·~:; n,::,~:; ot.-·q,:::,,.-·,:i.;:~,;:,ç;:f'J<:-::·•:;'' r?m Revista de Administraç~o 
de Empresas!, :·:·;:?c:n !' .:iul/i:t<.:.to!, :1.o:.:.:oo:..>':?!, p .. /0 .. 
164 \/.i ele F·CH .. tc::.::,t..ll t, Jvt.i. c::t···rf.·:d Vigiar e Punir. História da 
viol~ncia nas pris~es, Petrópolis, Vozes, :1.989. 
lbs, l...:i.po•-!<·:-:·t~:;l-·:.:i.:, ():i.ll<-:-:•!:; L'êre du vide ... :,op .. c::i.t .. !,p" :.·::10 .. 
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v id.::-\ d.::'l!5 na atualidadc-:? 166 
.. Lrn pr·:i.n c:í. p:i.o :• 

tenha real sentido (complicaç~o esta que merece ser um 

primeiro lugar, devemos lembrar que o narciso contemporâneo~ 

n~o tem o mesmo significado que o personagem mítico descrito 

Uv.i.d.i.o:, D;::1 n .:,,r .. r- ativa n~o 

conseguimos identificar em qualquer momento, Narciso usando 

hedoni!sta, às é.<n /'1.1 i ~:;c;?s 

c:on tc::~m pot· .. ~~·in E'~'='"=;. 

Após indicarmo~ que os Narcisos s~o diferentes, devemos ter 

todas as açbes t~m um destino certo, isto é, se voltam para 

a própria pessoa. Devemos ter claro também que se trata de 

um eu que n~o se fixa em coisa alguma, e em nada se atém. 

Esta é uma particularidade que poucos lembram nas análises 

.sobre o narcisismo contemporâneo, e que faz uma grande 

pequena escala, é essencial para que as pessoas desenvolvam 

a .::lut.o-.. ·c!':>tim<:l, lev.;,, .:~ uma 

pervers~o, onde as pessoas passam a usar todos e tudo a sua 

166 VidE~ O"-"· t.tr·abal hns; c:lr.:=> L.::ls;ch, Cr"i~:;topher O 
Sobrevivência psíquica em tempos difíceis, 
Br-a~;.i liE!n•:;c::~ :• .tc;lc.io :• <·? The Cul ture of Narcissism:, 
Warner Bnnks, 1970. 
167 '.J:i.ch:-:· Uvídio As Metamorfoses, 
Eõ/CL 

Mínimo Eu. 
~:;~() 

f'·f(·:·!lJ,I 

F'c:~ulo, 

Yot··f.·:·:• 

Fel i OUY"O, 



volt<:.~, C:Diii f.. ·1 . 1 I · ·1.r·ra .. .1.c ciC r? c1 (-:-? c::on<::;tr .. u:i.r .. um pr·ojc-?t.o clt-~ v.icl3. 

ondr? (-~ 

constatada e se vive o presente como algo em s1. 

do futuro ou do pass0do, sendo que, a cada momento, o eu se 

fixa em lugares diferentes, n~o se fixando, na realidade, em 

v,::L-~.in, "Nar-ciso n~o é mais uma imobilizaç:Io diante de sua 

imagem fixa~ ele n~o tem nem mesmo esta imagem, nada que uma 

pr-ocur-a inter-minável do Si, ( ••• ) Nar-ciso está per-dido na 

ór-bita" 168 ,. 

Voltemos à narrativa de Oviclin, onde pudemos ver que um bom 

passa a ser Ecn, uma ninfa que o adora, que passa o tempo 

todo atr6s de um contato com ele, mas Narciso 

interesse por outras pessoas (e ai se assemelha ao Narciso 

E~n é persistente (se distancia da era 

contemporânea), e permanece seguindo-o, repetindo os últimos 

<;:;un~::- que 1\J..;,v·cie.::.u E!m.i.t.iê!l. //Sua nat-ure.;=:·a a .impede de falar em 

primeiro .lU<}i:"lr •. Perm.it-1:>·-·-.lh!;.> porém_. e e.la .-:::e disp(!e a isS(.l_. 

e:.:;·perar o.-_;: sons· 1.'-' dt.>l-'o.lver·····.lhe as próprias pa.lal-'ra.-::::" 16". 1\io 

fundo, as pessoas parecem um misto destes dois personagens 

miticos, onde s~o incapazes de se colocar diante de alguma 

coisa, ao mesmo tempo que vivem da imagem: da sua própria e 

16B 

169 

'v' :i. d c-:· 1 ... :i. p o::;. 'v' c:· -1: '" 1·:. :i. !' C·:d. 11 c-:··:::. L • e r-e d u 
\.I :i de-:• Ch_.. :i'. c1 :i. c:o As Metamor-foses!' op .. 

v ide ••• !' o p .. c: :i. -1: . .. !' p .. 
c :i. t .. !' p.. ~'-'•U .. 

f~() .. 



da q u~? V!:'.?m d o•;; !5 .i m bolos t:? :-:tE? ,, .. n 0!5 a !:'.?la~; mE?!::;ma •::; • f:3r? cJ .i :z (2111 

preocupadas com os aspectos materiais da vida~ mas consomem 

e>:istE? no ~:;E:'t..t int.E)I'".iCJr··, um ''E'u'' qUE' flui par·a t.odc:~s as 

direç~es, atendo-se a nada. 

uo homem moderno ~ uma fluida caricatura calculista, que se 

comporta, essencialmente, de acordo com regras objetivas de 

o 1::: c:: CJ • Cc:lf·"·ê:l C t.Pr···· .i.~;; ti Cê:\~-5 do "'' i::\ ,,.. c i ~:; o 

contemporâneo, com seu ego que flui, com seu vazio interior. 

Esta é uma estratégia de sobrevivência, e como a maior parte 

impE~de que-? viva coisa. A 

c.::~c:lt=.\ VE' :c ma i~:; impec:le as pessoas de 

realmente V .i VE? ~~~~m uma Is:;to é cj t? uma 

sociedade bLwoc ,, .. i~ t .i. c a? A c ,,-ed i tc:unos:; que ~-:;i m, uma VE? z q U!7?, 

como c:\ bur··oc:: r·,;,, c: i. a PE' 1 ê:l 

:i. mpE~s;soa 1 .i. cl .;:~d <:?, pE? 1 o 'f or'"·m.::~ 1 .i !::;mo, pt~ 1 0'5 a !'5 pc::~c to~:; 11 
,,.. a c .ion a i s 11 

ela vid.:,,, n~1o pr·opondCJ c:oJ.~-:>t:\ alguma pi::\ra ~~ubstituir· o lado 

em o c: i c>n '" 1 d ,::"\ •::; pE?s~:;oas, d r~ i:-: .:\ndo urn v a;;: :i. o par'· a .:.:~ v .i di::\ ,·::~f (7:~ ti v a 

c:IE~>s; t.:-:1~:;. ()s pes;!::;o,::\s; v i VE'fll ne~:;tt:" ~:;i. ~:;t:.pma, ader··em aos ~:;eu~; 

reprimem o seu l.:~do !'?mocion<::~l, e como toda a 

170 Guer·r-·c>i.r··n ndHiD!::;, (.)}b(-:;:·r····to A 
Organizaçe!es!l r;::i.n dl':·~ ;_Y,:·~nc·.':i.r···o!, Lei.. cld 
Vargas, 1989, p. 54; e sobre fluidez 
Bouvi.er, Pi.erre Le Travail au Quotidien, 
pp:::;. ló--20. 

Nova Ci"ência das 
Fund<:1 ~;;;:ro G<-:·:--1-.t:!l :i. o 

contemporânea vide 
Paris, PUF, 1989, 

Enr--·:i.qut?~'~, 

Arcantére, .199.1~ pps 

171 v i. cl r.~ Eugéne Les Figures du Ma~tre, 

243 e ss.~ principalmente p. 253. 
F' ê':"1 ,,.. i.::; 

J2:~: 



repress~o volta de forma transfigurada~ esta também o faz. 

M<::1~:; isto n·;'::(o É-' ~:;ó i'r:·uto ele um.::-1 ~:;oc::i.pcj;õ\C.1E' Uurocr·~lti.c::r.:-\~ é 

também especifico de um capitalismo, onde este processo de 

tudo voltar para o si, se revPstP pelo consumo de imagens. 

N~o só o produto consumido se apropria destes valores 

consumo se reveste desta forma. A propaganda cada vez mais, 

.::1 pc=.· 1 ,;,, p,::1 r· c\ . E·~:; tE' '' f~U nn i pn t.Pn tE·~'' , t:.ocfr.,,~:; Hs 

imagens da potência cln eu, ele que n eu é capaz de tudo. N~o 

é !':;ó .i.~> to ~ cJ (:':>\!('~ con !:~<c-?ÇJ u .i,,.. t:ud o c::om o nl .1. n i mo <'?~=.;f or-ço • (J ''H o mo 

conseguir o máximo fazendo 

quase que nada para isto, cozinha-se mais rápido, limpa-se a 

melhor ainda, indo ao CariUe. N~o acreditamos que alguém em 

um CfUE~I·'"E!t"' i:':lpr-enclr.:: .. r·, um q t'" é:H'l d E.' 

(:·?!:;for .. ço, o que:> lE?Vd t.c;mpo 172 .. 

Mas o narciso c:ont.emp8raneo n~o está s;ozinho, pu i<:;; ,·/ () 

hedonist-a .• mas pe.la necess.i<.:iadc de ::::e re-aç;rupar c:om o:~~ 

sert.:·s idiint.icos"173 , é a massific:aç~o do "E!U v,:~:~io", 

p(::><::;~;oas quE~ n~':(o enc:unt.r .. cllll um ~:;E!nticlo, e nem se pr .. E~nc::up<:1ill 

173 1 ... :i. PO'v'(:·:· t <:;. k.:i. !' u :i. J J (·:·:•!:; L. ere du v ide . .. !' qp .. c:i. t .. !' p .. 
. .. , ... ., 
:(: •• ~:. 11 



mLti to p J'"OCUI~(::\1·-·. U•:; 

burocratizados e o declinio da crença nas Instituiçbes 

t , ..... :'\di c i on a i. !:5 ~ pr·op .i. c: iam c:ond i ç:(j<;:.,,~;; pr·- i v i 1 eç1.i. ,::~d.::1s; pc:l r- .... ~ que <':I 

apatia se generalize. 

4.2. Técnicas For-distas e a Automaç~o 

'v' amo~; tenta r .. - como 

empresariais se inserem neste cenário. Retomemos as técnicas 

de p r·oc:lu ç::?(o f o r·-·cl i s; t .::1 ~:; q U<·=~ ~ 'f r· <:1<] m<-:~n t.an do o t r· C:l ba 1 h o ao má>: i mo 

e retirando deste qualquer conteúdo mais complexo~ colocavam 

c:l.:-:IY"C:\tnE'nt.E~~ quE? c::t aç:':to !oió pnd.ia !::iE~r· c:olE•t:i.ve:\. I~~;to implicou 

em um problema para as empresas, uma vez que, implicitamente 

a '' , ... r=~ i:':\ ç:~':( o'' ~:;éJ pode:~, .. .i. ii:l ;,;;E! cl ê':l r.. d .::t filE·! ~:;m d ·f o r·rnc:t , ou s; E' j .:.1 ~ 

co 1 e ti Vé."'tn!:-?n te 174 
.. 

(.)lém do c:: em 'f li to capital-trabalho~ SUF"Qem 

diversos outros~ que na teorid das organizdçbes as análises 

pn::>cur·-ar .... am id<-::~nt.i.fic:e~r~ e pr·opor ~;cJluç:bc::.>s; 17 :~ .. 

174 V i de Bt"'P;,:; 1 E~ r·, h i c::.::\ r-c:l o '' Ut··q r.:~n i z a ç!.':J€?.~; Con t.e1mpor·ân E' C:\~;: 
1'1E~didç:~o <=-' Cc:mtr·o.l.E:~" ~ em ANAIS da Enanpad!, op .. c::i.t .. !' p .. :UH)!, 
E~ 1\lc?to~ Bt:>nedito H. N. Marx, Taylor e For~d, S~o Paulo, 
8rasiliense, 1989. 
17

(!. F'ara uma r·c-::~vJ.~:;;;':(o cJp~;;tr:~s c:on'flitos~ vidE:• Kolb, DE~bor·c:th m. 
f:? Put.nam~ L..indd L. ''Thc~? D:i.al<'?ticl:; t'Jf D.i.!sputinq'' .in Kulb~ 

Debore:1h fvl. €7' Be:u··t.unek, ;lE~~C:Hl Jvl. (or·q) Hidden Conflict in 
Organiza tions !• l'k·~t.vbur·"?' F',rtr•·J.·:. !' f~,nc.:.l <'·' !' :1. '?'.Y:;:~ !• p p~:;.. :1.6 <·:·? !:;~;; ..... 



for-ma ut.il .. i:;:add c:on f 1 i tnc,:;, 

reconhecendo suas origens~ nào surtiu os efeitos desejados, 

e muito rnr::?no!::; o ·f,:.~z atu<::~lrn<::'ntF~. l!::;to ocor··r-E>, po~:;!sivF~lmr?ntF!, 

por·· rnud c:\n ç; i::l. ::; !':.•o c i"'' i~" q t.tf=~ d c:on tE' c::Prn n pc,:; tE~ pE> r· :í. od o, por· Ulllê:\ 

implantd nas organizaçbes, em contraste com a rnec:anizaç~o, 

nào ocorre em todas ds empresas. Naquelas em que. a automaç~o 

é i ITl p 1 E~ mE' n t. a ci cô:t , .i. <;:; tO ~:;; Ó O C O 1, .. r·· C~ d C.' f O r-m cô.1 p <:~ r- C i c:l 1 1 7 7 , cJ t? i' O r· m c\ 

a preservar a produçào mecanizada ao lado da automatizaç~o, 

marginalizando a primeira. 

Esta implr.:\nt<,:•.ç~-':<o da aut.omr::\Ç_:ào d<:~ ·f<Jr·mc:\ p.:,,r·cial, "pode ser 

me.l ho r enten(1.ida como uma r e o Ir g a n i z a ç~~ o :_-:;eJetil.ta .• que 

reproduz .• em te r mo:..::: mod .i f .i cados .• mé -/:-o(io::~ de produ ~;~'1ao pré--

fordista:::: ford.ist:as_, ao .in v(!:.> de uma 

d f.·? con t r-o 1 ~? d<·:? fun c i on /~r· .i. 0!5 dE~ ~-" 1 q um,:\ s q l~andf'.?S r·pcJ es d f? 

fast-food, onde existe a automaçào, e como resultados temos 

que seus comportamentos sào praticamente .i.d~nticos. Como na 

análise de ~oucault, o comportamento deles é controlado nos 

176 Vidr.-;• 
lvl E' <:J.i a Ç~t\ O €0 

[{I··· e::.,~:; 1 C~ r·, H i C: E\ r··cl O '' CJ I' .. <J ,jn i Z ê:\ ç:f::JE·S 

Contr·oJE~'', r.:~in ANAIS da Enanpad~ 
Con tt-.>mpor·· ;::;n c·.;,,~;: 

op. cit. ~ p. li.Jl 

177 (:) r· c-:·<::. pc:· :i. -I:. o cl.-:, ,·,-..u·l:.orn.-:, (;;:·ro 
F' 1' .. <:-.,<:; tF,·~::; 1·1o t t.::1 , F c~ l'··n c:-1n do 

p ''' , ... c: :i. ,.,., 1 c:· cl ,;~ d u t o m <:1 <:;:·;r u -1:. o t ,,., 1 :• 
v.idf:? C. Organizaç~o e Poder. , op. 
clt., pps. 98/99. 
178

• Whi tal··.: P r··, (..1l c:\n "T h E' t r· .:u·1 ~,f onn<.:1 t :i. on in Wor k : 
F<<::>v i s tE?d '' in F~E~E?d , Jvl i c ha<7? 1 E:> HU<J h f?~::; , M .i. c h c'\ f? l 
.Organization, Lonclon, Sdge, 1992, p. 201. 

F' CJ ~; t. ~-·F. o t-· cl i. s m 
Rethinking 
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se sào atenciosos ou n~o~ se isto é 

E?s;pon tânE?O ou di s "f c:\l·-ç,::\clo 179 • outr-o~:.=; es; t.ud os QUE' 

"-" t~2stam ccmt.inuiciarlE? técnicas nas 

organizaçbes contemporâneas 1~, e o que nos intE?ressa é 

perceber quais as mudanças na "forma de controle~ mais do que 

as semelhanças que se mantém. 

4.3. Controle e Poder 

O controle coercitivo n~o é mais.o controle que pode surtir 

controle parece ser a prática que mais se generaliza. 

Devemos tentar entender qual a "forma atual da legitimaçào do 

sis tE?tnc~ de r.:woc:luç~':(o c::;:,, p .i. t. c:i 1 i !':; t. '"' , t-:·r,-,; tamo~; for·tE•mPnte 

.inclinc:~do<:; é:\ .:.'lc:r·t~dital'-, quF2 f.:?!:;t<::i ocorr·r? pt.~la idE?nt..i·f.ic:aç:~o 

dos ind i v :í..cluós com CC.\ mO p r-E~ t. E' I) cl emu~; 

17" V idE~ o c: h e c: k 1 i s; t. u<::;acl a E·'m um I'" C' f='> tt::\U r· ,;:,n tF" cl E' 'l .... a:.:_::'(-----·/:(,ocl :• 
r·ep,.-·odu:.::.i.du c-~m fvlot-·q<:1n, C!dl'"t:-2th Images of Organization:, 
DPVCI'"ly 1·-lill<::;~ !::>,::~.qE', l9El6, p .. :.:~1.; F:' I"'IDI'"(Ji::tn,· G,::~.r·eth ''f.~l v.i•:;.it 
t:o 11c:Don<::·,J.c:l'!::;" E·~m Creative Organization Theory:, op. c::it.~ 

pp~:5. 27.1./27:::;. 
180 v i d C" '"' 1 é ifl c:l C)<;:; j .~\ c:: i L c. I c.:l o!:; ., H i r" C'i t d , , ... ,E' l E' n a E~ t. i:\ 1 i i . 

' ''A 1 tE!I'-n a t. i v ê:i •::>uP c::,::t, .i. ta 1 i an '"'' f:? j a pon E?!"'"'' ao pa ,, .. ,:.'\d .i. qmt.~ 
·for .. dif.:>t.a: E·lc~mf=~ntu!::; p,:,\t"'•'" umE:\ disc:U!':>~::.;~o ~;obr·p o c:asCJ 
br~sileiro''~ texto aprPsentado no seminário Interdisciplinar 
da Assoc:iaçào Brasileira de Est.uc:los do Trabalho (ABET), USP, 
,:.'\bl'".il, .1.?91~ rn.i.mf:~o.; Ci::\I'"Vc:lll"lo~ nuy o.(-?:! ~)chim.itz, Hub<;:!r"'t ''[) 
F'CH"·dismo F~::;t_,;, \!ivo no 1-::tr"é:\~:>:.i. J." E'rn Novos Estudos CEBRAP:, n .. 
2'7~ jul/90; P sobre as mudanças da mec:an.i.zaç~o para a 
au toma<;:'~o E:'rn tvlcli'"C:.tan, D<::\I'"E'th Crea tive Organi zation Theory :• 
op. cit. ~ p. !'55/6'7) 
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'' t.{~ c:n i C<":\ s um 

controle mais amplo em termos espaciais~ uma vez que nâo se 

nr-::>ci:?~-;~::;.i ta f:3U p<:::' r· v :L~, i on é:\n <j o 

dentr-E:! OU t.t··os motivo~::;~ pcw L.llll procesc,;CJ 

internal.izaç~o dos valores e das normas organizacionais~ que 

pCJde ocorrer através de diversas atividades de treinamento 

(dentre elas, os programas de integraç~o que analizamos nos 

C: i::\ p .í. tu 1 o!::; i:?\1'1 1.:<:·~ , .... i. o r· E?!::;) • E!:; tP novo '' modu 1 o'' d c·:? <:?ldm .i. n .i,,, t r·<:~ c;:;~o, 

t.e:\ln IJém de:.:: e n ~'o 1 ~~e como 1.1ma ne.:::t:.'ssidade par a 

cl.::> 

ele::; 1 oc.::\mE•n to elo pudE' I'., quE> clc::~~::.pt-:)I' .. !"'.CJnal i.z,::~, 

tor-n <::~ncJ n ..... ,3E! mais E? f .i.CÍ[?rl tt-? 18 :~, A 

muito importantP no quu se refuru ê defesa elo sistema frente 

C':\ po~.;!"; :Í. VE• i<::; pni~:; tol'"nC":I muito c:lif.:í.c:.il 

i d !'?l'l t .i. f i C:é.'l ç:'i~D cl C) ''·s;uj E-~ i to'' I""E'S; pC!i"l !::;{\ VE·) 1 pe J. ;:,\ ~;; I"E:?Ç:J r .. c\ S , ,::~qUE' 1 E' 

181 VidE::> F'aqf~·::;, 

c:.i .. t., p. '~4; 

Organizacional: 
p. :?.7. 

Max et alii. O Poder das Organizaç~es, op. 

e Freitas~ Maria Ester de Cultura 
formaç~o, tipologias e impactos:, op .. c:i.t .. :• 

182 C:Jc-:lulejc:tc:, V ''L'Ui·"'CJE:Ir .. ,.i~:;at.inn t~l.::-tn.::tqt',,,,.·iale'' c:::>rn E;,::~lv<::lc:ICJt-, 

Judn ( coor·d) Organisation et Management en Question ( s) ~· 
Collectif Sciences HumainPs Paris IX - Dauphine, Paris, ~d. 

L'Harmattan, 1987, p.129. 
te:s \..'idE' F'.:,lqf~·)<::;, 1'·1.:,~:-: E!t . .:·:di .i. O Poder das Organizaçe1es~ op. 
c:it. p. {:,(,,. 



culpado pelas frustraçBes dos individues. 

a 1: r· i bu indo mui. to g t··andc;? sobn::> os 

conflitos~ e isto n~o ocorre por acaso. Acreditamos que os 

t·ornam a e:.::;;;;Onc.ia da:::: organi.z·aç·<'JcJs" 184 • {~no!::;~:;.::~ vis~':tn das 

pi::\l'"tE' elo p f'"E'!::;~:;u po!::; t:o qut~ 

construç~es sociais~ e assim sendo, englobam os conflitos~ e 

m;,:~.is import,:.intE? aind.:"~, a d.i~;put.~ pr::-lo podE~r f.?''" dorn.inaç;!:\u 

decorrente deste. 

Como as InstituiçDes tradicionais parecem n~o cumprir mais o 

seu papel de controle~ este espaço fica vago e um novo ator 

social surge, se colocando como Instituiç~o sagrada, em 

substituiç~o a r:·,::~r·a que 

possível~ ela tem que ser capaz de aparecer corno animada e 

fontf!~ cr·i.::~dor·,c, c:IE" f'"iquc•zc:l, c:ornn ~::;r:-:~ puciE·s~:;E"' c:olocc::1r· or .. dem, 

c:r·.i.ando um consE~n·:::;o ~:;oci.al 

I ns ti tu i ç~':to que~ C:ê:l pa ;:~ de um mod€"' 1 o ele 

referência t~o importante para uma c:oes~o social rninima, do 

184 Pondy, Lou.ü:; "F\e'flr:.~c::tion~:; on CJn;;_lê:mizational Conflict" in 
Journal of Organ.izational, Change Management 2:94-98, citado 
por·- Kolb, Dr:~bot"'t:ih m. c-:~ F'utn,:o1m, l...incl<'il L. ''the diale-:.,tics of 
c:l.i.!:;put.ing'' .in J<olb, DPIJur·;:~h 1'1. t"' B<:~rtunE:•k, Jf:s>an M. (or .. q) 
Hidden Conflict in Organizations, Newbury F'ark, Sage, 1992~ 

p. 2. 
11111 Ent·":i.quc:·:,~ cl:i.:<~ que· ,:1 (·:·:·mpt·"(·?!:;.;,, ~:;uhl:;t:i.tu:i. os doi~:; !::.,:'\c_:)r·,·,,do•:; 
que se estabelecem após a revoluç~o francesa: o 6stado e a 
moed .:~ -~ V i d <·!? En r~ .i q UF~ ;-~ , E1 .. 1q ~~n <'·? '' 1.. .. ' <::~n 1~r,;! r· p ,, .. .i s<~ cornm<~ 1 i. f,~n !:!lcl c: .i,;;, 1 
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e11tpresa . .:::uf.iciente par a inteqrar os i n di 1.1 /,::f u o;; e 

do:.'.': :.:::uJ~.'.'.i ·h:>:.'.': (.'li/ ·f:'orno <".l<:> 

projeto demi<Jrq.i~.:o (elo. <;;,II'"E>ÇJD c:l'i~::;rniuur-uus~ c:r·i<:ldor· elo mundo, 

deus C I'" .i. ê.~dOI'" na platCJn.i..::~n,;;~.) sol.icit'ado pela 

.ideologia um desejo de 

consaqrc"lr .• na ~~err:Jade .• de :.>e :.:::a<.::r.ct.cc·ar ~~~empresa( ••• ) .• ~3 

<:::o ] t.'.'' '(:'.i v <::l 
,\, 
<::~ 

um objeto .i ci ('.'·'a .l i:.::: <:':lei o 

no que-:~ .::1o 11 for·nc::·~cirncn t.o 11 dE' 

.Í. d E?l"l t .i.d E:ld C~ c::\0!:5 :i. nd .i. V .:f. c:l U0 1:5, CUI"l t:ucJ O, I'" E' C: O !'I h E' C f·? filO~:; t<::lfll i::Jérn U 

mc::~tt:?l~i<:il ~ ou do 

in tel'-n,::~ciond 1. //Nos meados da década de 1970 .• do total 

(financeiro.~::: e de t'at'ores,. p o r e.~· em p 1 o r o v a .l t i e:_:: ) me ta de 

oco.rr.ia no .interior ..-:/1.~ 

<<un 
( nt"'ÇJ ) 

dc? la 

c: o 1 o<::;~;<-:-~ au :·: p .i. <:?cl n 
L'enterprise. Une 
Fondation National 

~.2() :~;I::~() 5 . 

.sociedades m u .l t .i n a c .i o n a .i :_::: .• 

cl ' 101 r .. q :i. 1 ~'~ > >" <:~rn S,;:~. .in ~;,~'1 J. i eu~ F<~::>n ,;;·tud 
affaire de société:l f'<:'tl· .. :i. !::. :1 r:·n·:·~<:;!:;r:,·;::. 

dc::?s !3c.ience~:; Polit.iquE?!5~ 1992, p. 

18b Enr·iquE'7 ~ Euq~~·!l"lP 1 '1.. .. ' (·,·ntE~r .. pr .. isE" c::ommP 1 .ic:~n ~.:;o c: .i<:\ 1 
F\Qili:?tl.lcl 

p. ~·:: :1. :'.'•" 

<<un 
(DI''CJ) C:CJ 1 DS~>E' i::tU>~ 

L'enterpriseM 
p.i<:-?d!::; d'ar-q.ilc•>>" F!lfl f3c::~.in~::;aliE?U~ 

Une affaire de société, op. cit., 



sedes P Filiais. 

perspectiva~ mostram que se comparado o faturamento de 

algumas empresas transnacionais com o Produto Nacion.::1l 

Bruto~ das naç~es mais ricas~ em 1981~ ter.í.amos~ por 

e:·:emplo~ a E:·:xon "ranqueada" comó o vigésimo primeiro 

"pais". Sendo que dos cinquenta maior·es "produtos" 

(in tE-:? r c a 1 and<::J o f a tLiramf'.:m to das transnacionais) ~ onze eram 

empresas, e dos cem primeiros, quarenta e sete se referiam a 

pa.í.ses colocados, incorporavam o faturamento das companhias. 

Contudo este n~o é o foco de nossa análise~ mas serve para 

demonstrar como o poderio destas organizaç~es geram impactos 

em diversas esferas~ o que vai lhes garantir um poder 

politico muito grande, bem como serve de propagaç~o de sua 

imagem. O que se imp~e ao exterior da empresa, a nivel de 

imagem e mensagem~ identificaç~o de seus 

membros, bem como o que se comunica internamente, irá 

fortalecer a imagem e:·:terna 18' .. 

1117 Helleiner, G. K.~ que é •··e1'erido em Sc.::~mmell~ W. M. "the 
international Economy Since 1945, Londres, Macmillan, 1980, 
p. 160, que é citado em Bernal~do~. Jcl~O "lnternacionalizaç~o 
dos Capitali~;;tas e Nacionalismo dos Traball1adores" em 
Revista de Administraç~o--de Empresas, ::H(1), jan/mar, 19c11, 
p. 6. 
11111 Ott<:\dn::o <·::'l<:Ü>DI''<:tclo <·:·:•m c::i.m,:\ clf.:' :i.rd'cH''illi:\~~ef<·:·~l:; do World Bank 
Atlas de 1983 e da Fortune de 23 de agosto ele 1982, vide 
Morgan, Gareth Images bf Organizationp op. c:it .. , p. 300. 
1119

• Vide.Enr·iquez, Eugé.•ne "L'enterprise comme lien social 
<<un colasse au:·: pieds d'.:.u·gilf?>>" em Sainsalieu~ Renaud 
(ot-g) L'enterprise. Une affaire de société~ op. cit., p. 
208. 
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4.4. O Individuo e a Organizaç~o 

{'!5 or-gan.i:.:.:açí~:H:~s c:heg<:\l'··am c.~ um<:\ tal comple:-:idade~ que se 

apresentam numa aparente pe~fe.iç~o~ de forma que nenhum 

empr-E?gado SP sente de compr·eend·e-1 a. Estas 

instiutiçbes aparentemente provem elas mesmas o significado 

pelo qual devem ser percebidas e entendidas'~~ preenchendo~ 

ao mesmo tempo~ uma lacuna que existia~ elas passam a 

for·nec:er·· os significados qUE.'~. c:\S pes~;oas tanto 

"nE?cess.i tavam", dominando-a~;. 

Os membros das or-gani:.:.:açbes podem achar-se aprisionados 

pF.? 1 "-'s or-gan i :z.açtles; e tc:\mbém pcw !::~Ui:!\ pr·ópr- ia condu ta. E 1 es 

devem constc"1fltf.:?lllt'-?nte esti::\1'- d<:?monstJ~ando urna compf?téncia~ a 

fim cje sE'r·· n=>c:onh€0Ciclos, "nunca dc-.•vem ou podem .• perder a 

pose.. de vem da r pro ~~as de coerência e pe rs i:..':; t~Yn c i a de seus 

P('.'n:.:~<:~m~.:.:-n ·t.-(:>:.:.;·" '"1 • Nes tr?. j oqo, o· ind i v .í.duo pode e:-: per i.men ta r· 

sensaçtles de gr-atificaç~o e de fr-ustr-aç~o, pois ele quer ser 

reconhecido pelos seus feitos, mas a or-ganizaç~o lhe cobra o 

tempo todo, car-acterizando um eterno conflito entre angústia 

e pr-azer·nz. "A e.':oi·periilncia fundamental de angustia e de amor 

1 
.. ,., .. , 

.. _)_.:: 

no. Vide SieVE'r-s, But-k.:~r-cl "The diabo 1 i zation o f de a th: some 
thoughts c.m t.he obso 1 E.~SCf?n C<? o f tnCJr-ta 1 i ty in CJrgan i za tiCJna 1 
theor·y and pr·c:~.ctic:r.-.>" em Hassc.1n1, cJohn e F'ym, Denis (ed.) The 
Theory and Philosophy of organizations, op. cit., p. 128. 
'"' Pr-es;tes; ~1ot ta, F€~~r-nc.~nclo C. "O r-gani zaçeJes: V:í.n cul o e 
Imagem" em Revista de Administraç~o de Empresas, 31 (3) ~ 

jul/set~ 1.';191~ p. 13. 
tu Vide Pc::-tg~!~:;, 1'1. f:·~t. a 1 i i O Poder das Organizaçfles~ op. 
c~t. 



'· 

n~o é de conflito ma;.:; de unidade. N'Jto ;.:;e trata do reinado.~ 

uma unidade de entre sentimentos que se 

amor, do mesmo modo que o amor torna as pessoas mais 

conscientes da separaç'Jto e é acompanhado da angústia. E:..::.:sa 

unidade implica pois, por assJm dizer, uma espécie de 

conflito. Nas esse conflito é de outro g~n•ro. Os termos do 

conflito n~o se excluem mutuamente, pelo contr~rio, cada um 

Estas constataç~es parecem ter chegado a outros campos. NA 

despeito de todas as restriç~es, o executivo, de forma 

geral, ama a s1..1a empre.~:;;a. Na:::: n~o acredita que ela o ame" 194 .. 

Esta a·f irrn.:.~ç~o n~~o foi f e .i te:\ no 1 i vr·o de Pagés, nem em 

nenhum outro ensaio acad~mico, mas em uma revista de 

cir·culaç~o quinzenal, que n~o faz refer·encia a qualquer 

trabalho teórico sobre o asSLlll to, baseando-se em uma 

pesquisa de uma empresa de consultoria, feita com executivos 

brasileiros. Na corrida para subir em suas carreiras, este 

tipo · de sentimen 1:o par·ece ser comum, e se refere a uma 

insegurança quanto\ a suas próprias qualificaçôes. Isto 

ocorre por ele depender· .de uma "opini~o" da organizaç:gco, que 

n~o pode lhe dar. 

'"· Pagés, Max A vida afetiva dos grupos, Petrópolis, Vozes 
e S~o Paulo, EDUSP, 1976, p. 353. 
"'4 • Na matér.i.:1 da cc.~pa: "G1uem é o exeCLit.ivo made· in Br·azil", 
Revista Exame 1, s;xo F',:\ulo!, Ed. Al:w:i.:J.!t n .. l'.\()I.J!, ~·:!9/0t.V<r~·:~, p .. 
57. 
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nN6s s6 podemos nos ver porque o outro nos vP e nos fala de 

n6.:..:;: ( ••• ) J.:..=:to quer dizer que o ego é con.:..:.:tituldo de.:..:.:de a 

origem como in:.:;tância imaginJria e remetft diretamente ao 

conjunto do:..::: modelos imaginârio.:..=; do .:..=;tl.ieito" 193 , sabemos quem 

somos a través do oLt tro. A nosE;a iden tidad~? é constr·uída a 

cada momento pelo que imaginamos ser segundo a percepç~o do 

OLI tro. O carr~?irismo peide~ ent~ó ser entendido como uma 

"procura de identidade pelo reconhecimento"•n, que ocorre no 

interior das organ.izaçf.les. A necessidade de n~o perder a 

"pose", de ter "·e:-:ito" a tcJdo instante, ~~pf.'.'·rm.i·t.-~:.> t:ran:.'>f .. ormar 

ao mâximo a energia libid.ina.l em força de traba.lho., 

Ligando estas consideraçf.les sobre as organizaç~es, com o que 

dissemos sobre o narcisismo, temo~; que "de acordo com o 

pensamento p.:..:::icanalltico., o .:..=;:imboli.:..=;mo do .:..=;uce:.=<so fornece 

uma ligaç'tw critica ent· re organizaç?Jes materiali.:..=;ta.:..=: 

modernc1.:..=< e o narci.:..=;i.:..=<mo de:..:::ta era" 1911 • Podemos entender que a 

organizaç~o enquanto objeto de da busca do 

funcionário por se igualar a ela, é ao mesmo tempo a 

1911 • Enriquez, Eugene "Ima~}.i.nário social. recal camento e 
repress~o nas or·ganizc:1çf1es" em Revista Tempo Brasileiro, op. 
cit., p. 57. 
196 • Enriquez, 
repress~o nas 
cit. p. 57. 
197

• Gaul eJac, 
JLtan ( coord) 
c i t. ' p. 150. 

Eugene "Ifnaginár··io social, r!?:.'cal camento e 
organizaçf1es" em Revista Tempo Brasileiro!,op. 

V "L'Orgc:misation Mani'.~gériale" em Salvador, 
Organisation et Management en Question(s), op. 

1911
• Walter·, Gorc:Jon A. "Psyche c::1nd Symbol" em F'ondy, Louis R. 

et alii. (ed.) Organizational Symbolism~ op. cit.~ p. 253. 
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I 
instância que reprime e que interdita a lgLtns desejos. O· 

individuo percebe a organizaç~o como seu ideal de ego e seu 

superego'•• .. 

4.5. Organizaç~es e Instituiç~es 

As Instituiçe!es podem se apresentar como sistemas 

imaginários~ no que se refer·e aprisionamento dos 

individues que buscam nela as suas fantasias narcissicas e 

de onipotância. Se apresentam como Ltm sistema imaginário 

também, na medida em que as pessoas passam a se sentir 

seguras frente à que estabelecem com as 

Insti tuiçbes. Esta segurança que tem origem em um medo de 

própria Instituiç~o, a qual o individuo procura se 

assemelhar e apropriar. 

O indivíduo depende da InstitLtiçg(o~ ~'ela os ;.::;ufoca e os 

abraça, ela os mata e os faz ~~iver. No dia em que este 

esconde-esconde 
I 

imagin,jrio perde a sua força ou 

'"· Vide Enriquez, Eugéne ''Imaginário Social~ recalcamento e 
repress:t.lo nas organizaçôes, Revista Tempo Brasileiro, op. 
cit., p. 75. 
20o. Enriquez, Eugene "O 
em Kaes, René et al. 
estudos psicanal~ticos~ 

trabalho da Morte 
A instituiç~o e 

op. c::1.t" 11 p~ t'.H:J .. 
\ 

nas 
as 

Instituiçôes" 
InstituiçOes: 

' . 



de smas Cd r a r.:"/ a .• t-ran;.;forma numa simples orqanizaç~o do 

t- r aba .lho r:::om sua.~::: req r as e r::om :'>eus cé>d .i go::=: .• ou se_; a .• nu.m 

lugar onde as paix~es se acalmam e onde o imaginJrio já n~o 

t-em v o c a r;:'€1. o pa r a r e in a r. " 201 .. Dc~vc·:·mo<:; d <·:·:·~''··L·:~ c: <:11'· q uc~ En v :i. q u c:·:;: 

diferencia a lnstituiç~o das Drganizaçbes, colocando que 

estas c.~-.i.mp J. E'<::~mt:'n te pr·oclu toras, ondE• se 

acalmam. N~o parece ser o caso das OrganizaçDes empresariais 

E;) 1 e e"~ t:e:• _j "'' c:: o 1 o c ;,;~n c:l c:> quE' h/1 D r·q i::ln .i.:::~;:,, <:;l'Jpc.; , ondE' o v .i. n cu 1 o 

f?:·:istent<:~ c::om 0!5 individuo!::; <:õ<·? I'"E~c.;tr.inja ~;om<::ntf:? <3D pl.::1no 

E?CDnôm.i. CO, qur::•, pCll'". uutr·o Jc:·~t:ln, nutr·ac.:; 

Drganizaçbes que nitidamente passam a desempenhar o papel de 

D próprio autor coloca, em um texto mais 

l'·ec<:en ti:-?' quE:• na CTilpre::::a '(e nr.:/1.? tornar uma 

.in:.'.~··r.i '1:'-:...:.i.:.:::i~~o ·'-' 203 • NE•r:; te mr:·)f">rno t.: , .. El bc:ll hn !' En r· i q ur~z rE·p r·od u z o 

trecho que vamos transcrever abaixo na sua vers~o original. 

O que existe de diferente, se refere a ele antes mencinnar 

]. r· c:"t' 'J. ., .. l l J. (" !'i ,.,,, <::; ,, I wo~ , ,, ,, , ;}' - ~- •••' , que nn artigo tranc::&s passa a ser Organizaçbes 

e/ou Empresas Modernas, que no livro se restringe somente a 

201 Enr·i.qUI·::.':,~, FUC:IE•nf:.') ''U tr·.;,\bE:Ilho c:lc:\ t"IDI'"l:€~ nas ln~:_;tit.u.i.çt"1c,·=,;'' 

Pill l<a<'?"s, Fent~? !'?t: .::~li.i. A Instituiç:tlo e as Instituiçbes: 
estudos psi~analiticos, op .. c:1t .. pps .. 58/59 .. 

o r:.:·op)/t"i(ihL cli:'t VC·I·"~:;.;·?!'o ·fv·<:tn C:(·:·:·!:: . .-,... ele·:· 11 n Tl''i:\bi:'lll'lo di:\ I''IDI''tC·~ 

n,::l!:~ Institu:iç(jps'' c.ic:\tõ:i dFo' J.9H8, E!nqu.:,\nto qup o dE'' 
''L'Entf?l'-pt··.i.•::;F! CCJmme L.i.<:?n Soc.i,::~l'' data ele .1992, e o dP 
L'Drganisation en Analyse cl<:d.<:l ch·:·:· J.<??2 .. 
203 Enr·iquE!:·:!, Euqf..•nc~ "L.'ent.f::)r·pt··:i.s;c:~ c::oiiHTiE? lien 
coloss<-2 au>: pi.f?ds d',::~.r·g:il<·:~>>'' em !3ain~:;al.it'?u, 

L'enterprise. Une affaire de société, op .. c1t .. , 

c.;ocii'.\ 1 
r:::eni:.iUd 
p .. ;.·::0:'.'• .. 

<<un 
( or·g) 



Organizaç~es, possivelmente pela tend0ncia que ele observou~ 

e que acabamos de destacar. 

"Um a o r g a n i z a ç· :1 o n ~o pode 1.1 i ~~e r sem e 1 a t> o r a r um ou m a i :..;· 

m .i t· os uni f i c a do r l? s .~ ~:;em .i n s ti ·tu .i r r .i to::> de i n i c i a·;~~ o.~ de· 

(tomados muitas vezes entre os fundadores reais ou entre os 

fundadore::: imaqinjrios da organizaç~o), ;':;f.'m contar e/ou 

inventar uma hi:..:;t,~:;r.ia quf:! pé?rmanf?cer,':l na memciria coleti~~a.: 

h,,_,_,. r à i:.:.::_ •. ... .. .'.'•( .. 
<::~~·.·· (;:~(.} 

:S(.'.' r v i r·· .. .l h,~'·'·:.:.;· de :.:.::i:.:.:: Lr.'.''l.'i<:':i d ~-'·' 

1 .;:.:.'~}.i -t." .i m,::~~-:.:·~~·:u) e da r se n t i do à s :.:;: u a ::;· p r j t .i c a s e à s s u a s ~~ i da s • 

i n te r i o r i z a do .• que d j ~~ .i da , a o q u a 1 todos d f? ~~ f? m m a n i f e:..::: f.: a r 

e at~ mesmo se sacrificar. Ela apresenta 

trabalho realizar: l.terdat."le.i ra de ~1 0Ci.il•:;:iio 

(.)~; Or .. ganizaç~E's; c:ontt· .. olam c~nt~o~ qf·c:;~nclr;: pclr .. te da vida dos 

.indivíduos~ de urn d .i ~;c i p 1 in ar .. qUC;:! 

~4 Enriquez, Eugêne L'Drganisation en Analyse, op. cit., p. 
:.:::6; ''L'entel··pr·.i~5E? commE? l.if'?n ~5CJc:.i,3l <.<.un cCJlos~-;t'? au:-: pif?d<:; 
c:l ' i"' f·g i. J. E~>>" em Hc:li n ~";'~' 1 i PU, nf::~n C":IL.td ( cwq ) L· en terpr i se. Une 
affaire de société!, op .. c::i.-1: ... !' p .. 2:1.2;i e "[) tr·<:Ü)<:dho cl<:\ l''lur .. l:.c> 
nas Inst.ituiçbE>s" Pm f:::c:~E~s~ Fú:mó et c:~l. A instituiç~o e as 
Instituiç~es: estudos psicanal~ticos, op .. c:1t .. , p .. 57 .. 
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elas~ como colocou Foucault 20a, é um poder- de r-estr-iç~o e 

opr-ess~o (se bem que~ n~~o oc:or-r-a nêH:;. t~mpr-esas com a mesma 

intensidade que 1-~le ané."l.l i sou, uma vez que seu obj~-:~to er-a 

outr-o) ~ contr-olam o cor-po~ 0 .--~ contr-olam o r-iso~ 

contr-olam a memór-ia dos individuos~6 , e contr-olam~ também, a 

sexualidade das pesSl1a~a 207 • Ao:· .::> posicionam o 

sujeito~ alocam o seu tempo e o seu espaço~ enfim~ induzem a 

constr-uç~o de e:-: per- i ên c: i as pr.:\F" ti c:ul ar-es~ que contem 

pr-c.1b lema!;; espE?cíficos, di n:=1cion<::mdo as per·cepçbes 

a 1 tt'?n1a ti v as possí VF~.is 2011 .. 

Entendemos que? as Or-ganizaçbes desempenham os papéis d.:\s 

Instituiçôes que Enr-iquez analisava, contudo pr-ecisamos 

dif~r-enciar estas das Instituiçbes Totais que Goffman 

analisou. A definiç~o que ele dá é bem clara: 

resid€ncia e trabalho de tlm gr<'inde lll:i.mero de indi~1 i"duo:s:_. 

separados da sociedade mais ampla por um período apreci~vel 

de tempo, Juntos, guiados e fechados, tendo suas vidas 

t .. orma.lm~.=.=nLe <:'il<:lmin.i.::::"t."r<:ild<::'i:.=.>·" 209 por- uma mf:sma auto r- idade. Por-

~ais que alguns Pr-ogr-amas de Integr-aç~o façam desta forma, 

20
'" \):i.<:l<·:·~ r·c)t.~cf·:t.l.\lt!• I'"J .. Vigiar e Punir:• t:)p., c:i.t .. , 

~6 • Vide Douglas, Mary How Institution Think, Syr-acuse, 
Syracuse University Press, 1991, pps. 112/113. 
207 • Vide Bun""E;)al, Gibson e HE)ar-n, Jeff "The se:-:uality of 
or-ganization" in H~?ar-n, ,Jeff ~::t é.Üii (ed) The Sexuality of 
Organization~ London, Saqe, 1992. 
2011 V:i.cl<-:·:· Deetz, StanlPy "Disc:iplinar·y Power- in the Mode1r-n 
Cor-por-at.ions", in Alv~~!::;son, t·1ats C;? Willmot~ Hugh Criticai 
Management Studies, London, Saqe, 1992, p. 33 .. 
209

• Goffman~ Er .. vinc;J Asyluns. Essays on the social situation 
of mental patients and other inmates!, l...onclon !' F'cõ·)l'lCJU:i.n 1-:looks !• 

1991 ~ p. .11. . 
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resid~ncia~ instalando-os em um local onde eles v~o dormir e 

trabalhar, separados da sociedade, sobre uma mesma chefia, o 

máximo que podemos afirmar é que as empresas se apropriam de 

alguns aspectos das Instituiçdes Totais, durante um periodo 

determinado de tempo. Durante o resto do ano~ normalmente os 

funcionários de uma organizaç~o, tem um local de residªncia 

que:::'<·~ d.i.fc~r·c~nl":.c? d!J J.oc:<::~l. do t:.r·ab<:\lho, r:.? pos;;~:;ur~m d:ivpr·~;a~:; 

autoridades a quem devem obedecer. 

"Ouem fala em orqan.iza,;<~e:::: f:.>st"â t'alando em podei'"( ••• ) t3 

verdade que e.::;tf~ poder nunca é h:~t·al" 210 !, c:omn c:oJ.uc:<:Hno!:; 

anteriormente~ acreditamos que as pess!Jas s~o ativas, e n~o 

cf e~5E?n VCJ 1 VE~ I'"" in tE:~,, .. pr-f? ta<;~':\o sign i f i cadO!õ; 

parecem n~o te~ sido dominadas. 

M<·?smo assim, o c.:ontr··ol<':' qu<? <:7ls CJI'"<Jani~-:<::\f;t':lE'S r~:-:Prcem soblr"E~ os; 

ind i v .i duo~-; ainda é mui to q r·e:"\nd<·:?, ~?s;:l:e pod~"-?r· de i:-: E:\ --o<;;, mui t.::~s 

vezes~ em uma situaç~o em que eles n~o consequem vislumbrar 

outro caminho~ que n~o seja o do fortalecimento da ades~o à 

21° Clego, t3tr::!wc-,,r·t "F'oc:lpt-, l.i.nquac:_IE'Ill 
Drqe:"\nizaçí.':lE's'' t'~lll ·ror··r··t-~~;, 0"1'<-~'l.i..:,, (or··q) O 
Organizaç~o!. c)p,. c::i. t .. !f p., !=.:,:·:)" 
211 V' ide Spi.nk, F'E'tE)f"" ''[) r-·psqat.f:> ela F'at··tE:>'' 
Administraçao!, '-./ .. ~-:~ót, n .. ~-:~!' übr·/jun .. !' :1,!;'?:1. .. 

e aç~o nas 
Individuo na 

E::m Revista de 
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global~ ondr.? CJ E~:stado E·? a E~:;c:ol,::t ''c::oopE?i···,,'lm'' c::orn ,;:\~5 C'fllPirE!S,?.I~;~ 

f..lO.:i.!::; o~:; inc:liv.í.c:luCJ~::; j.:\ <:;;~j:o ~:;oc:::i.,;·,\l:i.;-:<::~du~::;, c::le~::;clc: ,:·,\ i.nf;::·inc:.i.a 

p <:":\,.-·a v .i v E:' t·· n E!<;; t. C·? <:;.i. s t: C:? 1n a • A c: r- r? c1 .i. ta rn o<:; quE? ~ f r·· f:? n te ;3. d p c'l t :i. ;,1 

que se desenvolve, uma organizaç~o que tenha uma forte 

.int,::\qern fuc::o do<::; .in v c!<::; t . .i.mc:-?n tu~:; do E-? Cj CJ 

i.ndivic::luos~ porque estes se encontram em um estado de vazio, 

tem um. eu que se t1xa a nada. 

4.6. Programas de Integraç~o e Ritos de Passagem 

T en t.,:~mo~; F!>: p .L .1. c: .1 t,::\ r.. a no~:;~::; a v :i. ~;:':to cl .::1 s; .l. n 'f' lu (~n c: .i as q uc~ c:1 ~"; 

Drgan.izaçdes exercem sobre CJs .inclividuos o que é essencial 

com F' I'" O c:u r .. d , ... ·emos; 

com pa ,, .. a,,.. (·:?c.; t:.t-?<::; do .i.<;; p , .. o c f:?~:;, <:;o~:; ·f 1'-r?n t:0.? a do i<:; <:1 s pe c to<;; : ,:,\ 

e~:; t t"· L.l tu f" ê:\ E• D ~;;.i Çj n .i. f i C:: c'I!J CJ cl (:':? C dei a Um • DPVE!tllOSi J. E'm b r· <"I r· q I...\ C! 

(;?<:; t ;,\mo<:; v .i ":;ua 1 .i.~:. ,::~n c1 o F' t'"Oc.J r .. "-'rna ~:; de In tE?q r· a ç~':to que c.; E' j am b(·".~fll 

e~; t r .. u tu,, .. ad o<:;, com d .i. V(·;? r·~:;"'~:; <:-? t.E-\p,::< ~; ( ,:~ 1 qumas ti f" c~ ma ti. z <:.id <:71 '3) , 

que s~o fruto ele um certo investimento, n~o só financeiro, 

m,:;,~; dP c:t t(;?n <;,~:'iCJ, corno u c::ur .. r .. P n ,:.~ m.:,\ i o r .. i i::\ dE:\ s VE:'Z e~~:; com o~:; 

pr .. oqr·r.::~rn,::~~; c1f:' t: r ai nee::;. D<::-~~:;c::,:,,r .. tdrno~,; ê:"I':O~:;.i.m, os; F'r·oqr·c:\m,~,,~:; c:IF·! 

Integraç~o, que consistem em umi:":l simplc::>s transmiss~o formal 

dos d.ire.i.t.CJs e deveres elo funcionário. Frente aos textos que 

utilizc:\fTlC:.lS, diversas s~o i:":IS posiçbes que::> consideram os 
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.14.1 

Programas de Integraç~o como sendo Ritos de Passagem ou n~o. 

Vejamos duas delas. 

uEmpresas apontadas como sendo fortes culturas, estabelecem 

um .::.~·.i;.;::'(('.'lN<:). de 

somente no in.i'c:.io de carreira~ e d;:':fo especial rele1.1ância e 

Ne:;;ses ca::.;os .• /'1<;} uma e.labo·ra~;~~o muit-o Qrande dos Seminários 

de Integraç~o.. con f i 9u rando .... ·se como Ri to de Passagem, que 

.in e/i I-' /<:luo ... 

<:~n<')n.irn<::l .•. dos de fora .• e estabele(.·endo sua noka iden·t-.idade 

.ligada, aqora_. à in•.:lus'iio na empre:..::a" 212 • Tavar·es t:•nfc:!ti:zc:t o 

aspecto da passagem do fora para o dentro~ e está convencida 

de que certos Programas de Integraç~o devem ser considerados 

como sendo Ritos de Passagem. Em outro trecho da autora~ já 

c: i t..::!c:lo (ponto Ritos ou Rituais?) ~ é a 

presença das tr&s etapas do Rito de Passagem que Van Gennep 

ê:H'l c! l.i SCJU •. 

F'or·· Sl.lé':\ vez~ Bt:?yer .. E' T·l"·.ic:P, ~:>E~ apr .. PsE:•ntam mais vc:tc.i.J,:\ntes 

qu,::-\nto a c,::•~;tc.~ Ct?l~tf:?<!<:?l. l\lo a,·-t.i.go ''Study.inq lll"'gan.i;:~.:.~t.ional 

Cul t:u t-e~; 'T'hrouq h n i tE~~:; c:lncl c.:er .. emon .i.,;·,, 1 ~; '' , o~; auto r·€·?~; c:! f i l'"mam 

que um· programa de .integraç~o dP uma companhia americana se 

apresenta como um aut?ntico Rito de Passagem~ tendo as tr&s 

212 ·rc:\V2\r-e~";, l"'ar .. .ia c::l21s Ut···c:\c_;:a~:; elE~ F'. Cultura Organizacional. 
Uma abordagem Antropológica da mudança, o~. cit.~ p. eq. 



que afirmaram anteriormente~ colocando que os uProqramas de 

p<,}.l.idos .inet'.ica.ze::; em l~ito::; elo 

siqn i i' .i c: c::\ elo, ni\o com pc:\ t ... <\c,;: ~:r o 

~-:;i q n i f i c,::tcl o•::; do~::; Fi i to•::; n '"' ~:; ,;~n ,à 1 i !:;c.'~::; an tr··opol ÓCJ .i c;,~~;:;~ cc:1mpu 

onde este conceito é sedimentado. 

Concordamos com as definiç~es ele Tavares e de Beyer & Trice~ 

no qut? SE? f"('?f(;?l'"f? .. ~, s.i.m.i.l,::tl·-id<::tdE' de::\ E:>st.rutur··a dr:> ,:."'lquns 

Programas de lntegraç~o P dos Ritos de Passagem. Ambos; 

L...irn.i.n,::~r·) , dE' 

Liminar). Contudo~ estamos preocupados com o aspecto que se 

refere ao significado que estas diferentes Passagens podem 

con t.er·. 

possui algum tipo de passaqem. onde se marca definitivamente 

o que •::;<-::: c:r-.:,\, como c:l.i.fpr·entt:~ elo quE: ~',e ve:1i ~5Pr ... F'odi.::tmo~:; 

sugerir que as passagens religiosas, tipo Crisma, marcassem 

213 BeyF:!r·~· ,J. f'' Tt··.i.c::c::~, 1·1. ··~:;t.uclyinq 
Thr-oug ,., ni t.(·?.:'~::; anc:l CQI'"(::unon.L:t 1 ~:;;" E'fll 

Review!, np .. c::i.t .. ~· p .. ó~'.'•H .. 

Organ.i.zational Cultures 
Academy of Management 

214 I·:·:(·:·:· y c:· r· ~· ,J .. <'·' T r· :i. c e ~· H .. " H CH•.' ,:t n C.h .. (~.1 <:Hd. :u:d. :i. u n ·· <;;. F;~ :i. t c:·<:'. 
1:\(·2\lt'?al Ib:; Cultur'-f,>" E.~m Organizational Dynamics~, op .. c::i.t .. !' p .. 
.1::::.. 



uma passagem~ onde as pessoas passam a se~ vistas como 

responsáveis por sua vida espiritual. Por outro lado, temos 

é~pós a cer-imC::>nié:!, su<::t vida continuou .::1 mesma, tinh<:.~ que 

c::ontinu.:~1~ indo na r?.sc:ola fê:\;~r?nc:lu tudo como 

ante;:> r- i or·mc::?n tc;? 2111 .. 

i m pCJ r- t~~n c i .:J. que~ o SD C: i ed i::ld t'?S "pr-imitivas". 

F:;:t:'C:OI'··dr.:lndo .::1 c::arac:teriza~o de Eliade~ onde o Rito de 

~:;r~ja, e:1pó~; ume:1 :i.nic:.iac;i:':tCJ, uma P•':IS~3<!:1ÇJE:m, o .indivícluo ~";ur-je 

como um outro. Este renascimento~ ma~cava a passagem n~o só 

p.:~r-a <~ ~st,t.:~ !:5oc:.if~cl<::~de, rn<::t!:> pr·inc:ipalmc::?.nte pal~a E-?lP mesmo. 

Após o rito ele tinha funçDes sociais completamente novas, 

muitas vezes um nome novo e uma nova identidade sCJc:ial. 

Normalmente~ estes jovens passam a ser vistos pela sua 

uma vida própria, passagem·que oc:orre~á definitivamente após 

2111 V:i.c:lc·:·:· F~<:q::.h.-:1(·:.:·1:, F~<:(l". The Men from The Boys. Rites of 
passage in male America, University of Nebraska Press~ 
1991,pps. 17/.18. 
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socialmente esperadas: nascer, estudar, trabalhar~ casar~ 

tf?.l'" filho~; E~ rnnr··,.···pr·. Contudo,""'' r::;u;:,\ .i.c:lc:•nt.i.dacle::? soc:ic:l.l 216 n~>:to 

pode exercer sobre o seu eu e sobre a sua identidade~ está 

apenas começando. 

E'>:<;?r·cem ~:;ob1···e o•:; .i.ndiv:í..duo~:;, ocor·ra por c:omplr?to~ apó~;. o 

pr·oçJ r am.::\ dP .i. n t.r.:-~q r·· E< ç;~1o. Di~:; c:: o ,,..d C:\ mos de l...u :í.. s F'au lo, qu<:-~n do 

este coloca que as pessoas já fazem parte da Orce deste o 

p , ... i mE' i r·· o cl i ""'' , cl E~~=; cl e a E<~"'!!'; .in i:'\ t.u r·· a cl ,,,, c .::t ,,.. t. E~ i r· a c:l E' t r·· .::1 b c:\ 1 h o • 

N:tlo obs;tc-:\n tE'~ cCJn c:or··cfc:\mo~; com C::' 1 E~ !!:;obr·e ,;,,~:; pr·É>···d.i spo~.:;.i ç~<'?S 

membro de uma org.::tn.izaç~o. Mas estas pré-disposiçDes~ fruto 

da ~:;oc.ial.iz,::1c;:~u elE> C::E<dd .i.nd.iv.í.duo!, ~;;;':(o ''tr·c:\balhadas'' em um<:< 

momentus de frustraç~o e ele sat.isfaç~o, até que a identidade 

de um .individuo pussa ser identificada com a da Organizaç~o~ 

o vazio do seu ego. O individuo está clispust.o a isto desde o 

começo de sua educaç~o, ele está sendo preparado para 

ambicionar i~to P a querer se realizar dentro de uma 

para a introJeç~o dos valures, que só uc::orre neste momento 

216 Use:\ mo~:; o t €;~ ,,.·rnn i cl Pn ti c::l c:\c:l E:' ~:;o c: i'"' 1 , con !:;; i c:l f.0 r· c:\n cl o····o m,::\ i •::; 
i:~rnplo qU!=! ~;tatu~:; ~;ociE<l~ vide-~ Goffrn<::~n, r::r·vinq Estigma. 
Notas sobre a manipulaç~o da identidade deteriorada, Rio de 
Janeiro, Guanabara~ 1989, p. 12. 
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de uma forma superficial, onde o individuo é apresentado e 

€·?1E?~.5. 

O que estamos colocando, é que um Programa de 

Integraç~o pode ser comparado a um Rito de Passagem na sua 

estrutura, onde procura-se separar o individuo de uma massa 

anônima. Esta é assim percebida para a organizaç~o, que 

coloca o trainee em uma fase de margem, onde ele ainda n~o 

se define efetivamente como funcionário, sendd preparado 

para uma vida organizacional, e isto feito, agrega-o a nova 

vida. Neste sentido, alguns Programas e Integraç~o podem ser 

Ci3 so s D~:; <J r··u pu~:; f:'! s; t. ~~o ~3 E"! ,, .. €:?.::1 ti , .... rn.:-:ln d D217 c: om c:l t?n t r· a cJ a d f2 

novos membr··o~;. A Dr·ganizi::\Çi)o r .. E!-···valor.iz.::l O c:· 
-~ SE~US 

próprios valores. 

PDr outro lado, se analisarmos o signiticado que estes tªm 

na vida das pessoas, temos que ser mais cautelosos na 

c:Dm pcl r- a ç::1 o. Em um r;; i to cl E~ P "'' ~:;s;õ,lç:J E:'m, corno D~> .:::In a l i ~;c:1d DS r·, D 

pl'-ilnE'ir .. o c:<::~p.i.t.ulo d<"?!:;ta DissE~r-b:\<.;i)o, t.udn mudei na vide:\ d<~ 

que pr·ovE~ 

cientificamente que isto 8~0 ocorreu, e biologicamente ela 

2i7 Dul.-.:hc~im c::oluc:a qu1:: "os r.i"t"os si,'Jo_. ac.ima de Ludo_. a 
tli-:·:·~rt (.::·i 1··· .;";'i';:.~~· r.:· c.:· .l-:·:·i! <}L(<':':~] C• ~}rur.>o :.:.=:~.'.' reat.1. rma periodicamente"!• 
Du r- J..:. h r~? i m, t~:.m i l f:? Les Formes Élémentaires de la Vie 
Rei igieuse,, op.. c:::t. t .. ,, p .• 
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n~o só o int1.iv.íduo qut:~ "pc:\,;E:;a" acr·ec:lita nisto, como todo o 

seu meio. Muitas vezes eles t~m seus corpos marcados~ a fim 

de nunca "'' "pass.:1gem" efetivamente 

ocon-eu ~ pc.u·-a estas sociedc.'\dE?s ~ "w» homem iniciado é um 

homem ma r•:::ado " 218 , for· a os .:1specto~5 impl.í c i tos, a marca é 

e:·:pl.íci ta. "Passar" p<Jr- um Pr-ogr-ama de Integraç~o marca 

também os ind i v .í.duos. Em a l<Jumas empr-esas só podem ocup,:~.r 

altos car·gos, aquelr-:!s que "~lass;.:~r .. am" por um. 

Mas a mudança que ocorre na sua identidade, esté. só 

começando, a vida na organizaç~o, a sua dominaç~o só ocorre 

de forma efetiva ao longo de sua permanência. Os Programas 

de Integraç~o podem ser vistos, como o primeiro momento de 

seduç~d direta da organizaç~o e do individuo. Ressaltamos o 

"dil~eta" ~ por-que indiretamente;.? esta SE?duç~o já e:·:iste, esta 

vida já é dE?sejatia, o "v~.=m; Tlh'.'·' se.>duzi r que eu e;.::;tou pronto 

para ir"219 , sE~ encai:-:a, sEmdo poss:í.vE•l de se f"eálizar pela 

integraç~o do modo de vida da Organizaç~o na sociedade mais 

ampla~ "Organizaçtles: Pc:,ssagem par·.:1 onde?" Os Progr;::tmas de 

Integraç~o preparam o individuo para uma dominaç~o mais 

ampla. Isto n~o ocorre efetivamente neste momento, mas este 

treinamento "mal~ca 11 a pass,agem pan:-\ uma vida onde o seu 

vazio i.nte·~r-ic:ll'- tem coqdi.çbes de ser "prf=.'enc:hido" pelos 

v a 1 ores e "ver-dad<2~5" or·ge:1ni. ~:acionais. 

2111 Cl.::~str .. r:.~s, PierTe A Sociedade Contra o Estado, FUo de 
Janeiro, Francisco Alves, 1978, p. 128. 
219 Ivan Lins E~ Vi. tor l'1.:1r·ti.ns, uti 1 izac:lc:1 como epigr·a·fe por
Pn·?stes t,.lotta, FE;!r-nando C. "Dr·ganizaçí~es Vinculo e Imagem", 
Revista de Administraç~o de Empresas~ op. cit.P p. 5. 
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Se formos rigorosos com a questào da mudança de identidade, 

(..)n t.I'"OPO l óq i. C:n~;. Por 1. é::\d<:J ~ 

c: o 1 o c:an c:l o E!•::; t. .::~ q Uf:?~:o t.::':to E'm um ~=i€0CI un cf o p 1 c:\n o, pod t:~mo~:; v e r .. 

qu<~ p(~ t'"fll i tf.?(fl dos c:lo:is;, 

f:? f t:.: t .i v <Hnf.?n tE' u P n::HJ ,,. <:Hna c:l <7?. 1 n tf?(] J'"'d ç~jo '"me:\ r .. c: a" o i. n g n:::·'s;so cJ o~; 

individues em um novo mundo. 
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dos F' ,,. o <] ,.. ê:l ITl .::1 !5 de 

Empresariais sob uma ótica de investigaç~c teórica. Este é 

um tema que aparece em diversos textos, de for··ma que 

tentamos n:::un i,,.. aqui o qtH:''' E.':-: i s ti a d€:? mais r· e 1 evan tP na 

literatura organizacional que tivemos acesso. Procuramos 

também~ traçar uma comparaç~o sobre estas visbes com textos 

antropológicos, nos esforçando em ser cutelosos, uma vez que 

esta área é complexa, e reconhecemos que n~o temos mais do 

que um conhecimento básico sobre este campo do conhecimento. 

I\!~~ o acr-·r-?c:l .i. t.::1mn~é' quE~ a~:; E~n t:.r·r-~'V i s; ta~:; E~fetuadc:1s r-·epr€:?~>€?.n tem uma 

pesquisa de campo, algo que o objeto em estudo exige. Desta 

forma~ percebemos esta Dissertaç~o como resultado ele um 

pt'· i mce i ,, .. o t 1'- <:1 bc:l lho dE~ in VF~!::; t :i. q .::~ <;;:1o m.::i i~:; c: r· i tE~ I'- i Of:>CI P mais; 

E~:-: tc2n so d <"' n o~;~;a pé.'\ r· t.c:?. (.)n '"I 1 .i. !::;;,:Imo!:; apenas um a"' p<·::? c: to d .:.<. 

Cultura Organizacional~ e por isso assumimos que esta é uma 

análise limitada. ~ impossivel a compreenç~o de um fen8meno 

corno f-~ste~ ,,.·r:·:!~;tr··in<Jindo ,:;~ análi<:;c:·? .::~um de !:>E?US a!:opc~cto<:;. 

Porém, consideramos este trabalho importante, e que, se esta 

c\n.~lisE-? podE> sór· útil, t:!l<::l !::;ó o s<:-:!r .. .:~\ !:5E' ut.il.iz<:.'l.da com um<::~ 

pr-·€:?oc::upc:-i.ç;::t:to ITlé;)ior·, quE:~ pt'··ocul'""t:' r··E>l.::~c:ionalr o que vimns com 

outros aspectos das Orqanizaç~es. 

De v f:? mo~; 1 ernbr· ai'- também~ que~ apt.~~=.;ar d <~ tel~mos res t ,, .. .i.ng i do 

nossa analise às organizaçbes ern~resariais, as idéias n~o se 
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em outras estruturas, como por exemplo InstituiçNes de 

Ensino~ Sindicatos e o próprio Estado. Optamos por analizar 

desempenham este papel. 

Algumas pessoas sugerem que se deve administrar a mudança da 

Cultura de uma Organizaç~o. Contudo n~o encon~ramos nos 

tt~:.: tcl~; i:'tU to r· quE~ ;,;~ ·f i ,,..m "'' ~;; r:; E' i~; to 

diretamente. Temos alguns autores que s~o famosos por serem 

tE?ór·· i co~:; u ti 1 :i.;:: a do!;; no tJ•··<:~ba lho rlé":IS 

cuidadoso•;:; ~ da que o di ~:;c:ur·so qLH? s<·? propaq;::~ .:.1 J'"!:?'5PE~i to 

deles. 

Por exemplo, a dupla Deal & Kennedy coloca un6s acreditamos 

que atrav6s da Cultura~ os executivos podem~ e devem .• 

influenciar como os empregado:..=: a 17 em 11 220. J ~~ Schein ~ citado .. . 

a qual 

preferimos identificar como um autor ligado à linha elo 

220 Dt~c:ll, ·r. P K€:)rHHi.>dy, (). Corporate Cultures, op. cit.., 
p.76 
221 Vide, pc:w· F)>:r.:)mplo, Tht::'vc·nt:..'t, t1. 
Auditoria e r1udança~l l ... :i.~:;bOE\~· l"'lun:i.t.OJ'"~I 
F 1 ~:::u ry , M. T.. 11 O D!?!:; Vf:.~nd c:IJ"" et Cu 1 tu1·· '"' 

em Fleury, M. T. e Fischer, R. 
Organizaç~es, op. cit., p. 16. 

Cultura de Empr·esa. 
1989, pps. 98 e ss.; e 
de:> um.:.1 0J"·qc:mi;:açi~CJ ••. " 
Cultura e Poder nas 

222 Par .. C:I um.::1 c::r·.í.t.ic:a C:\ <::"~:;t~::l li.nh;:,l v.iciP, Cz,:~rnniawsk.a-··cJof·le~;, 
Barbara Exploring Complex Organizations. A Cultural 
Perspective, Newbury, S~ge, 1992, princip~lmente o c~p. 7. 



e filosofia (da empre.sa) podem ser administ-rados no sent-ido 

·(rt:i(:/J,·:::.ion<·:i.l cio L~.=.=·rmo .... r.'k:i:.=.=: n~!!lo f.':.=.~·t;:i -:::],:·,lrc· :.=.=:<-.=.=· <::! r:::u.lLur<:,l o ;.'.io<./~.=.:· 

Sf::>r ( ••• ) Cu.l·t-ura cont-ro.la ma.z:.=.; os adm.in.ist-radore.~::: .• do que 

este:..=: '.::o n t r o 1 am " 22:s .. ;:1·f:i. t'·m;:'·!~;Yo ~· 

po<:; ~:;i b .i 1 ida cJ P C:CJn t r-o 1 ,:'\ t'" cultur-a 

enquanto que a dupla nor-te-americana coloca dir-etamente que 

S(:~ deve influenciar~, n~·Yo c:ulnc:;,n·,do quf! ~;;.(''' dc~VE- administrar .. 

Um outt'"CJ <:::tutor· .. , qur2 E!m um pr··imE·?.ir··o momE?nto EC'? mo~::>tt'"i::t mai~-; 

entusiasmado c:om esta quest~o~ "t.r a cultura 

i:': i <-.'.':.:.:::.=.~··:~ 

perç,1unt;:~ ô sim com a T/iaior dif.icu.ldade! A re:..:::posta mai:..::: 

académica <~pergunta '.:Jépende do que :.'if:! entende por ~.::u.ltura 

orqan.i.;::·ac.iona.l a d m i n i :::: t r a ~;: 21 o " 2
2

4 ~· ·c:ic:t··escen t,:;1ndo rn c?:\ i. s> 

fr-ente que é mais fácil ajustar- as manifestaç~es cultur-ais 

do que o seu própr-io núcleo. 

sentido clássico do termo, se refer-e à planejar, organizar, 

nossa concepç~o de Cultura Dr-ganiz~ci.onal se refer-e, dentre 

outro~ aspectos, ao conjunto de valores e significados 

c:ompEtt"'t . .i.l h,;~c::ln~=;, ~:;;o c: i;:,, l mE•n te c::ons t.r·uíciD!':'. 

a c r'·e~cJ i t,':?\mo~:; qUE? ;,:11 q uE'?m pos ~::: . .::\ i::td m .in .i~:; t,, .... <:.'1 r-, con t r· o l ""r- !"'!S t:.Ps 

zz:s !3c:hf:~in, Edq.::\1'.. H" Organizational 
San Fr-ancisco~ Jossey Bass, 1985~ p. 
224 F'E't.t.i.qr .. c:·~'~, ()nc:ft· .. E-~W ''() Cultut ... cl 
Adrnini!::;tt'"áV!'?l?'' E·?m Fleur··y~ t1. T. F" 

Poder nas Organizaç~es, op .. cit., p .. 

Cul ture and Lidership!, 
::::..ti.J " 

das Or-ganizaçDes é 
Fi.scher-, H. Cultura e 

:l.•q:'.i .. 

1. ::.i .1 



significados, pois isto é um processo n~o só social, mas que 

ocorre no interior de cada individuo. 

O que se pode, e aparentemente se faz~ é planejar mudanças~ 

induz i r~ .in "f 1 U<·:::>n c .i. c:\ r- o pro CE?'5~>o d '"' mudc.:~n çia cul tu r- a 1 • Esta 

influ§ncia, que normalmente vem dod altos dirigentes de uma 

empresa, é muito forte, está apoiada na legitimidade social 

contudo, n~o s~o passiveis de controle, uma Vez que a 

rnai~:;; b.::1.i :-:o", quE.? t ,:=~m b<?m têm seus valores, que também 

int.r~r-pr-E::t.:,\m s:;uas:; e:<per·i·i:~nc:i.::\s;~ E~ntim, t·em pé:\Pt~l ativo na 

'' n (::?go c: .i a <;'tio'' s.i.~~nific::ac:lo•:o, com meno1'·· 

legitimic:lac:le na vis~o de alguns. 

E:·: .i~:; tem r- :i.~::; cu~:> E::nol'"mP~3 nes ti::\ Cl po 1 oq .i a que vem ~-;en do "f e i ti::\ 

sobr··e '"' ÇJE'r··ênc:::i.a cl,::\ mud<::\nç;:a c:ultur·.:·:\1~ mas fe-lizmente) já 

e:-:.ist<'?m p<:?<::;soas pr-c:?oc:upad.::\!:5 E·?m alel~tar· E?ste~s 225 • Deve-mos 

2211 ViciE' BE~t-t.el·-·o, Car·J.D~> o. "Cult.ut-a [Jt-ganizac:::i.onr.:d €'~ 

Instr·umc:.?nt:<::~l:i.zaç·;~o elo F'oc:IE~~~~·· E~lll F"leulr·y, M. ·r. e F"isc::her·~ n. 
Cultura e Poder nas Organizaçôes, op. c1t., p. 37. 
226 V ide r::;m i r· c :i. c hr:~s;, L. .1. n c:l.::\ "St.udy in g Dn;:J c\n i .. z a t. i em s a~.;; 
Cultun?" E~iTl r•lor·g,::Hl, G. Beyond Method!, op. c::i.t. !' p .. :l.6:1. .. 
227 V :i. ele ·rht:·~VE'I"IE·'t, 1"-'I<:~UI'. i CP '' {~ Cu 1 tu r·· a ele EmprE·~~;a l··loj e em 
Dia" em Revista de Administraç~o, '.i. :?6, n. 2, atJr·/jun., 
.1.99.1. 



deve ser procurado como uma forma de aprofundarmos o nosso 

melhorá-las. Partir do principio de que se pode administrar 

a Cultura~ n~o nos parece uma boa apreenç~o da realidade~ e 

por este camir1ho~ com certeza as melhoras n~o aparecer~o. 

Percebemos que~ apesar de abordarmos o mesmo tema, o nosso 

propósito difere daquele que é apresentado por Beyer P 

inter··pr·Ptc:\1' .. o~:; n:i.to!::; (n::':ío d:i.~"'c::or··cl<::\mOS disto)~ €? que c\SS.i.lli 

fazendo~ eles estar~o melhor qualificados para administrar a 

mudança da Cultura Organizacional 2n. Contudo~ O c .. 
-" 

autores colocam que o trab6lho destes g~rentes se resumiria 

a um pocl<:2t"' c1f::' influe~nci.ar'- o pr-oc::E::>~:;so. O que VE'mos~ clest<'=l 

~ que a apologia da mudança CU 1 tLII'" E'll ~ 

''c:\dm.i.nistr·,::\t:J.i.licl.::\de'', é mu.it.o m,::,ior- no discur-so, do quE> nos 

Em n~o acreditamos que uma Cultura 

Clr'·q.::\n i z a c i. o na 1 ou ~:;r:::~ .:i "'' c:\dmini~;;tr-(\vcl ~ pur··quc• 

sistemas de controle, que visa em última análise preservar a 

coes~o do grupo, através de sua própria reproduç~o. Cl tato 

c:la Cult:.ur"a <;;;c!r- um ccJn.:iunto de:·? !:>.i.stE~mas dt? controle:·?, ni~o 

228 VidF~ Bc:•yc:·r-, ,J. P 

r;:E?VE?ó:l J. !:;; I t !c:; Cu 1 tu r·p ,, , 
p" 7. 

·rr·ic:::E:·, 1·-1 .. "How c:\1'') Or-qcH1iz,::d:.ion'~;; 

em Organizational Dynamics, op. 
F~ i tE•<:;; 

c i t.. ~ 

1 ::.i:5 



i mp .l i c: a q uc-:? E?s t:c;~ c:on ti'"' O l f;! ~; c-:0 ..i'"' E·?:·: c:·?. I'" c: ido d c·? ·f Ol'"lllê:i E:\ IJ !:..;o 1 u ta 

por um único agente social. Existem agentes que estNo mais 

"cc?quip.::~do~:;" para o con·fn:Jnt.o~ mds E?lc?-t"J n~o tf.·m E'm momento 

algum~ o poder de definir o rumo que a cultura irá tomar. O 

qt.l€:' f:?st:E"!f::; ·f,:-,,;:~c:~m~ É·' ini'luE~nci.,::\r .. as Cultut··as, P ao quE! tudo 

indica~ t:E'rn tido "~;;uce:::,~;!;o" n<::'·"t:,;~ .::tc;;:~o. lnflUf?nc:ie~m .::1 Cultur-a 

para que o sistema seja preservado, mas isto só ocorre 

efetivamente por uma falta de reaçNo mais decisiva por parte 

dos que almejam urna mudança mais profunda. 

O ncJSSO propósito com este.:> foi 

investigc.~r como e::'sta n?produç~':m é pCJSE5ÍVeJ. ~ fato que 

acreditamos E'S t:ar· i:;'\ diversas a ti v idacfc?-s 

organizacionais, a sua prnduçNn simbólica. Dentre disto~ 

pr21'"C<-:?bt:.:mo!5 .::ts pe c:: to~; do ti'"P.i.namc:?n to v.:.1lor·at.ivo dos 

Pr·oçp"'amas dE! l nt.eo r<::1çi::'to, corno E>s;<:.:;€01"1 r.::iaü;. O for· ta\ 1 ecimE'n to 

do~; valor-c;?s dc::? uma or .. q.:-:~n:l.zaç~~o E:~>:istP que:1se que ii:l todo 

inst.::mte:-?, no~; "r·itu;,:ü~;;" dii~r-.i.n!:; quc,? envolvE?m a at.iv.icJade 

organizacional, e sNo revigorados a cada momento extra 

c: o r-Ir .i que i. r· o. 

O Programa de lntegraçNo de novos funcionários é um destes 

E?VE:>n to~;. Nt:.~':> t.c:'? momE'n to,. as cr·<;~n c,;<.:~s ~:;~o ~:;upe:'r·-va 1 o r· .i. 7. c:\d <:\ s, 

t.::tnto pat·-,;:~ o~; quc·:? c;?ntr".::lm, qu<::~nt.o p.:.1r .. a o•a quf:~ já E"'!c:;t',~o na 

organizaç~o. Comparando estes programas com os Ritos de 

Passagem, percebemos que eles se assPmelham no que se refere 

a sua estrutura. Ambos definem claramente uma separaç~o do 



modo de vida anterior, submetem os individuas a uma fase de 

mar··qc•m, E~ o•::; i::~qi'"'PCJE:Hn <::\um novo mundo. {)mtJos, tc:tmt:H~·:m, s~o 

atividades extra-ordinárias, s~o acontecimentos que requerem 

q r· an cl €·~ '"' tc;?n ç~)o do q r·u po qUE·~ E~n v o 1 ve:~m, E~ me:\ r-· c: am a p.::t ~:; s au em 

dos que se submetem. 

O problema desta c:omparaç:~o se restringiu ao significado que 

t'? 1 f:=!; n;?pn=.>!::;c::?n t<:71m. P<:7~r·a o!:; povo"; 11 pr· imi t.i vos 11
, ao que' tudo 

incLi. c a, o r· E~ ..... n ê:\ s; c: j, mE·n to um novo 

r·c?pl'"<=.>f:>~~ntarn a mor-te dE> um,·::\ pt:0<~;!5Di::t qll!'? n~o e:-:i!5t.f.?. mo:iif;. 

Poderíamos nos questionar se esta é a percepç~o que temos do 

qut? ocor·r-c?, ou o que=.> ef<=.>tivam<:?nt<:? ''c?lc•!:-; acr-E?d.it,3rn''. I:::;to~ 

l"lUI"lCi:':\ é um 

<'?f<=.> ti v ;,,rnc•n t.<=.> po~:;~:;u i mos 

di:; pon i VF~ i:::; pa , ... a ta 1 11 E~rn p 1'-c•c•n di mc;?n to 1' • 

TemCJ~; c: J. 2\1.-·o quE~, Pm nossê:\~:; :::;uc::i.c::-~dc:\dE~!..::; ~ 

organizaç~o empresarial n~u representa a morte e u re

nascimento do ser. Representa, nitidamente, uma mudança de 

status clu individuo e de suas funç~Ps, u seu ingresso em um 

ser envulvido em um proc:essu ele clominaç~o sob diversos 

aspectos de sua vida. N~o temos claru se isto efetivamente 

t'"f?PI'"C?!5E~nta uma mud.~1nç:.;~ <'?lll ~:;ua idc-::nt.icladf.=, mas ~;aberno~; que 

€·~le fo.i PI'"C'par·.::\clD pi::ll'"éil is;t.o. Hf:;) E~nt:E?nc:IE~f-mo~:; C)S n:Lt.o~~ dP 

Pa~;!sagc-?m como um<::t pnepal~<::t<,;~tlo p.;,,r-·e:\ uma nova fasE~ de:\ vj.cl.::t, 



A clominaç~o dê:\S Or··çJê:iniz.::\ÇbPs 0
, .. 
-~ indivíduos 

entre outros fatores~ na projeç~o do ideal do ego dos 

individues para elas. Isto n~o ocorre por acaso: vivemos em 

uma sotiedade que é articulada, onde as demais Instituiçôes 

sociais cumprem um papel decisivo neste processo~ e as 

pessoas acabam por se encontrar em um vaz1o. Esta projeç~o é 

possivel, porque preenche este vazio dos individues~ porque 

como algo a mais do que isto, algo mais complexo do que um 

simples produtor-consumidor: ele é ativo e capaz de reagir a 

Por- fim, dt"vc·mcJs lE:tnbl' .. <:tr· quf.:? Sif:~ o ~;ist.ema desvalor·.:i.~:a c:i 

emoç~o e n~o consegue substitui-la, este pode ser um caminho 

para uma eventual mudança neste quadro. Se aqueles que 

acreditam que a relaç~6 com o outro é usempre e de imediato 

ind i v i d uos, in~'''" t .i. s f (7? i tos por· n;tiCJ cCJn E;;E:ç_tui r .. e-cJm e!:; pa c; o par .. c\ 

dr:?Sr,?n v o 1 ver- pr .. oc:ur·E'm 

relaç~o. E talvez, destas novas relaçbes possàm surgir novos 

significados. Esta é, no minimo, uma esperança. 

2209 F·agr-:>s c:cdoc::<::~ quE.' 11 a n:.>la~.;·';f.o com o outro(}_. p<ira F·reud .• 
e:.=;::::en,::.·.ia.lment:"e do t·.ipo po:,:::..=:e::::sivo", ~iE·: c::ontr-.::\ponclo c:\ ele::.'. 
Vid<'? F'a(:J<:'~!5, t·1a:·: Avida Afetiva dos Grupos:, op .. c::1.t .. :• ~::.ol:n .. <:: 
Freud~ pps. 284 e ss., e sobre suas posiç~es, pps. 299 e ss. 
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CORPORATECULTURES 

A corporate culture (like a social culture or any other) is a set of codes under 
which people are able to operate and relate to each other without creating 
impossible conflicts. These codes always exist, if only by default. They describe 
"the way we do tlzings around here. 11 

* 

* 

* 

Cultures define three things: 

A set of values: 'Tizis is good, that is bad. 11 

A set of expectations: 'This is what we together are trying to achieve, and how 
we will know how we 're doing. 11 

' 

A set of rules: 'This is how we will communicate witlz eaclz otlzer, and behave 
towards eaclz other. 11 

. The values, expectations and rules 

are frequently unwritten, 
may not be explicit or even consciously recognized, and 
are constantly changing due to internai and externai influences. 

"' 
* 
"' 
Even i f unwritten, the mutual understanding o f everyone within the system is 

that th~se th!ngs rleter.mine how we will reward each other. 

The codes are derived from comple;: sources. A national or social culture 
results from custorns which develop and become taken for granted over long 
periods of time, and which are handed down through -

* Intentional or unintentional imprinting by sources such as parents, schools, 
religious teachings or by formal instruction (as in the case of a policy or 
procedure manual); 

* Modelling or irnitation of those used by respected figures or institutions 
(like heroes, leaders, or occupational and professional groups) or assumed 
authority figures ( e.g. many advertisements; or popular slogans like 'real 
men don't eat quiche'); and 

* Socialization by trial-and-e"or experience with peer groups ( colleagues, 
class-mates, etc.) which causes one's behavior to be modified until it is 
reasonably consistent with the norrns of the group (failing which, one is 
rejected by the group ). 

A code is operative when it becomes part of an individual's typical response 
to situations: it is effective when it is observed by a significant number of people 
who frequently interact, like members of a corporate group. 

A code which you accept is opera tive for you, but not effective for the 
purpose of relationships if it 1s not the norm amongst those you deal with. 
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When you enter a new environment (whether a country, a neighborhood, or a 
company) it can be hard to discover the effective culture in detail beca use the 
'automatic responses' are often not explicitly stated or even understood (any more 
than you understand why you always put one shoe on before the other). 

Thus concepts like 'values' or 'ethics' or 'artistic taste' can be very difficult to 
grasp because they are taken for granted, because individuais may be 
embarrassed at the thought of examining them, or because they are in fact 
vague and are defined only in very abstract language. 

An example is the management buzz-word, "Excellence". 

This is unchallen~ed in any organization, but it translates into guidelines for 
action in an infirute array o f interpretations, and therefore creates both 
cynicism and confusion. 

ORGANIZATIONAL VALUES ANO CULTURE 

It has recently become increasingly fashionable for·organizations to publish a 
statement of rnission or corporate beliefs as a guide to what management believes 
is their operating culture. 

In an excellent book, Corporate Cultures, by Terence Deal and Allen 
Kennedy (Addison/Wesley, 1982), the authors found that in studying over eighty 
major companies, only 25 had clearly articulated beliefs, and 18 of these expressed 
them as qualitative statements (like "IBM means service"). Those eighteen without 
exception were outstanding business performers. 

* 

* 

* 

* 

The questions asked in the survey included: 

Does Company X have one or more visible beliefs? 

* If so, what are they? What areas do they address? 

Do people in the organization know these beliefs? 

* lf so, who? And how many? 

How do these beliefs affect day to day business? 

How are the beliefs communicated to the organization? 

Are they reinforced? How (rewards, recognition, etc.)? 

The study identified a number of factors that help define the form o f the 
culture that different cultures companies had stated, and there were many 
variations. However, four elements were consistently present. 

A. Each o f the successful companies had a rich and complex set of Values that 
were shared by managers and staff at alllevels. 

They defined 'success' in concrete terms - "If you do this, you too will be 
successful". They established criteria for ach1evement throughout the 
corporation. "Managers in these companies talked openly about these beliefs, 
and without embarrassment, and they didn't tolerate devtation from the 
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company standards." 

B. Strong culture companies have many Heroes - individuais who are widely 
known and remembered because of their achievements which exemplify the 
cultural slogans. 

They thus provide tangible role models for employees to follow, and the 
corporation makes a continuing effort to identlfy and publicize these heroic 
roles. New employees learn about them within a few months of joining the 
company; they are meaningful because they represem evidence that the 
published values are in fact seriously meant. 

A hera is not necessarily someone who has dane something enormously 
importam for the business. A great number of them have quite modest stories 
attached to their names, since the function of the hera role IS to illustrate the 
values in action, not to dramatize corporate success. 

Heroes are not swept into oblivion after they have left the organization. 

C. Supporting the stated values and the legendary heroes are Rites and Rituais. 

Many of these are day to day routines which show employees the kinds of 
behavior (punctuality at meetings or responsiveness to phone messages, for 
instance) that are expected of them. 

On a larger scale are the ceremonies which spell out (in periodic show-time 
events) the expectations in greater detail and with greater emphasis. Particular 
care is taken with these, whether they are retirements or bonus-award 
ceremonies or formal tours by top executi-ves, to model the standards publicly. 

In these three contexts, the emphasis is on positive behaviors, not on errors and 
difficul ties. 

D. Separately and informally, and without control on the part of rnanagement, 
there are always Cultural Networks in such organizations which serve as the 
primary means of comrnunicating the corporate values and heroic mythology. 

Those active in the networks form a hidden hierarchy of power within the 
company because they transrnit - through gossip, storytelling, and leaks - an 
independem account o f what is going on, ando f how to get things done. 

These networks do not pass on the "Official Message" from top management, 
but rather an impression of the reality that is believed to lie behind that 
message. 

The networks are not necessarily always accurate, and few people accept their 
messages as exactly true, but they represent a key element m the culture 
becaus~· they afford an alternative view o f reality, of the actual clima te o f 
feeling and attitudes in the organization, and for those who listen to them, vital 
information about how to get things dane and about what's really happening. 

* 
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THE IMPORTANCE OF ARTICULATE VALUES 

As an individual, you constantly make judgements about the values of those you 
deal with because it is essential to have some sense of confidence about how they 
will react or respond to your actions. 

In a strange environment, your ability to understand this rests on how you 
interpret their actions, since it is impossible to do more than guess at the thinking 
and feeling processes of others, or the assumptions behind those thoughts, let alone 
the beliefs and values behind those assumptions. 

Y ou therefore infer what other people believe in from their actions, in the 
absence of other information, and they do the same for you. lf they declare their 
values, then you may be spared some serious misjudgements- though if they act in 
contradiction to what they said they believed in, their credibility suffers badly. · 

The effects on your career are significant for three reasons. 

1. lf you cannot rely on the values of others, you cannot perform effectively, since 
your judgements will be undermined by uncertainty. 

2. I f your own values seem confused - or if they appear contradictory to those o f 
the group or of .the larger organization- your credibility (which is fundamental 
to your ability to persuade) is severely limited. 

3. If the members of a team or work-unit do not have a reasonably articula te 
consensus about their shared values and standards, communication and joint 
effort will be subject to constant misunderstanding and conflict. 

WHAT DO VALUES DEAL WITH? 

Values-deal primarily with the way in which a group will bond together. This 
means: · 

* What they are trying to achieve; 

* How they are trying to achieve it, relative to the outside - what others may 

* 

* 

expect o f them; _. 

How they will manage their internai relationships - what members may expect 
from each other; and 

How they will evaluate their effectiveness. 

SIGNIFICANCE FOR YOU: 

Neither climate nor culture can be successfully established from the top of the 
organization. They can only be advertised: the operational culture and values are 
what you model and re-inforce in your dealings with staff and colleagues. 
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PITFALLS AND DIFFICULTIES 

CONFLICTS 

Many cultural values are ideais rather than practical realities for guidin~ 
individual or group behavior, because there so often is a conflict between dtfferent 
ones, which requires one to make trade-offs between them. As a result, any choice 
of action can be criticized. 

For example, how would you handle these cases: 

Suppose that Xis clearly a better choice for a given promotion than Y, but that 
X IS a key member of a vitally important project. Who should get the 
promotion? 

The values underlying the goal of acting in the best interest of the business may 
conflict with the values underlying the desire to keep a good employee. A 
losing operation may need to be closed, but this coufd mean that good people 
lose the1r jobs. 

· The well-being o f the organization, and of employees in general, may dieta te 
that apending action (e.g. a major change in policy) should be kept confidential 
- while serious hurt may be experienced by an individual by letting him or her 
take an action in ignorance of that change. 

The customs of a particular country may necessitate gifts to officials to win 
business: general corporate policy may be strictly against this. 

The LOGICAL solution to such situations (which are common) isto make the 
judgement on the basis of the seriousness of the precedent which will be created. I f 
there is not another course of action available which would avoid the conflict, the 
question becomes: 

"Can the breach of one value be more easily lived with than the breach of the 
other?" 

The answer to this question depends on the manager's ability to foresee the 
consequences of a given breach, and - because the consequences are usually hard to 
quantify in both directions - on his or her sensitivity to their respective implications. 

Organizations typically do not articulate how these issues should be resolved, 
but expeiienced top management tends to use the following process: 

Priority 1: Which has the greater effect on our image of ourselves and the image 
we wish others to have of us? (This image is fundamental to our self
confidence and to the trust we need others to place in us if we are to 
stay in business.) · 

Priority li: Which has the more severe long-term business consequences 
( especially if the breach is repeated)? (Sacrificing an individual once 
may be OK, but always doing so destroys internai trust.) 

Priority III: Which makes best short-term sense? 
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Corporate policy manuais recognize these issues are extremely difficult to 
handle on a case-by-case basis, and therefore attempt to simplify recurring 

,. oper~tional decisions by providing standard solutions. . 
/ I .. 

As an individual, you need to test whether a situation you are faced with has ·, 
· been standardized th1s way: the responsibility is on you to be sensitive to the issues 
that may be involved, and to get gu1dance from seruor leveis where there is any 
doubt in your mind. . . . 

CHANGE 

Cultures run into trouble when change is proposed, because it is not necessarily 
true that the aspects of the culture that were built on the old system will have been 
re-negotiated to fit the new concept. . · 

For example, the core slogan of AT &T used t'o be "Universal Service", which 
was highly appropriate to a regulated monopoly. When the system was split up in 
the early 1980's, this became totally unsuited to an organization which was 
unprotected by regulation, which had to seek business in competition with a 
number of aggressive new companies, and in which equally strong service to ali 

· possible markets was not in fact sensible. The change has been exceptionally hard 
for many old-timers to accept, just as it has been hard for top management to 
handle when basic business security was taken away. . · 

· An organization in a mature, steady business may decide that it needs to 
become more entrepreneurial and get into some new fields. It may make major 
efforts to get this message through to ali parts of the company - speeches, 
advertising, newsletter articles, letters of appreciation, and so on. 

But being entrepreneurial means more risk. Some ventures will probably make 
losses even if there may be great returns on others. The old culture rested on 
steady effort, predictable results. Many middle and senior managers will judge 
poor results against the old standards, and be very criticai of them . 

•••••••• 
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