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RESUMO 

 

A despeito do esforço despendido pelos pesquisadores e estudiosos organizacionais em 

compreender e acompanhar as mudanças e transformações ocorridas no cotidiano das 

organizações, sabe-se que ainda existem variáveis que a corrente racionalista positivista, 

hegemonicamente presente nos estudos realizados no século passado, ainda não 

conseguiram desvelar. Com o objetivo de avançar em estudos e pesquisas que admitam 

a subjetividade que permeia os integrantes das organizações, buscou-se identificar, sob 

a ótica da abordagem estética, como os servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apreenderam as mudanças na cultura organizacional ocorridas na 

instituição a partir da década de 90 do século passado. A partir da perspectiva 

fenomenológica hermenêutica, realizou-se pesquisa tipo etnográfica e, como a 

pesquisadora pertence ao quadro de servidores da organização estudada, a pesquisa 

possui também caráter autoetnográfico. A pesquisa de campo foi realizada em quatro 

órgãos singulares e a coleta dos dados ocorreu por meio da observação participante e em 

57 entrevistas. As anotações de campo e as entrevistas foram transcritas e submetidas à 

análise de conteúdo. As revelações do campo foram apresentadas em 11 categorias que 

representam os juízos estéticos dos servidores, pertencentes ao grupo pesquisado, acerca 

das mudanças ocorridas na cultura organizacional nas últimas décadas: o belo, o 

sagrado, o pitoresco, o gracioso, o sublime o cômico, o feio, a tristeza, o trágico o ritmo, 

o indizível. O estudo concluiu que o conhecimento adquirido pelos integrantes da 

organização, a partir de suas experiências sensoriais e seus juízos estéticos, tanto é 

influenciado quanto possui influência sobre sua cultura.  

 

 

Palavras-chave: cultura organizacional, estética organizacional, administração pública, 

juízo estético, etnografia, autoetnografia 



 

 

ABSTRACT 

 

Despite the effort expended by organizational researchers and scholars to understand 

and monitor the changes and transformations in the everyday life of organizations, it is 

known that there are still variables that the rationalist positivism view, hegemonically 

present in the studies conducted in the last century, have failed to reveal. In order to 

advance studies and research to acknowledge the subjectivity that permeates the 

members of organizations, we sought to identify, from the perspective of the aesthetic 

approach, how the employees at the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE) assimilated the changes in organizational culture occurred at the institution from 

the 90s of last century. From the perspective of phenomenological hermeneutics, we 

carried out ethnographic research, and, as the researcher is an employee at the 

organization studied, the research also has autoethnographic components. The field 

research was conducted in four areas and the data was collected through participant 

observation and 57 interviews. The fieldnotes and interviews were transcribed and 

subjected to content analysis. The field findings were presented in 11 categories that 

represent the aesthetic judgments of the employees belonging to the group surveyed, 

about the changes in organizational culture in recent decades: the beautiful, the sacred, 

the picturesque, the graceful, the sublime, the comic, the ugly, the sadness, the tragic, 

the rhythm, the unspeakable. The study concluded that the knowledge gained by 

members of the organization, from their sensory experiences and their aesthetic 

judgments, is influenced as much as it influence the organization’s own culture. 

 

 

Keywords: organizational culture, organizational aesthetics, public administration, 

aesthetic judgment, ethnography, autoethnography 
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1. O Problema  

 

Uma pessoa que pinta, escreve, compõe, 

dança, deve-se dizer, pensa com seus 

sentidos.  

Rudolf Arnheim 

 

Este capítulo visa apresentar subsídios que propiciem o entendimento da pesquisa 

realizada. Assim sendo, será explicitado o problema objeto da investigação, serão 

descritos os objetivos final e intermediários e as premissas. Além disso, será definida a 

abrangência da investigação, ou seja, a delimitação do estudo e a sua relevância.  

 

 

1.1 Contextualização do Problema 
 

 

Diante das rupturas e mudanças cada vez mais intensas e frequentes no mundo 

contemporâneo, reconhece-se que a vida das organizações passou a ser um processo 

contínuo de descobertas e adaptações. Wood Jr (2004) alerta que o Brasil, 

especificamente, talvez seja um dos países no qual mais se perceba os contrastes entre o 

antigo e o moderno e, por isso, as organizações buscam, incessantemente, formas de se 

adaptarem a esses novos cenários.  Por outro lado, Freitas (2006) alerta que a 

flexibilidade necessária às adaptações se torna perigosa quando é alçada à condição de 

sobrevivência, visto que significa um encontro constante com seu ponto de exaustão. 

Conseguir dominar a mudança é, sem dúvida, um dos grandes desafios das 

organizações. Historicamente, as mudanças organizacionais aconteceram sob a égide de 

uma visão mecanicista com a prevalência nas mudanças estruturais. Durante algum 

tempo acreditou-se que critérios racionais e objetivos dariam conta desse desafio. 

Entretanto, teóricos da administração reconheceram que os indivíduos nas organizações 

atuam juntos de acordo com valores, pressupostos e crenças que, compartilhados, 

constituem sua cultura organizacional e perceberam que considerá-la auxiliaria na 

compreensão da complexidade existente nas organizações e nas tomadas de decisões 
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(AIDAR; BRISOLA; MOTTA; WOOD JR, 2004; BARBOSA, 2003; 2009; FREITAS, 

2006). 

Na visão de Geertz (1973) a cultura é uma ciência interpretativa. Assim, é natural que as 

questões organizacionais sejam percebidas e interpretadas com o olhar dos valores, 

pressupostos e crenças dos seus integrantes. Freitas (2006: 294) ressalta que tal cultura 

“expressa-se de forma escorregadia, sempre parcial, sempre sutil, um conjunto de 

nuanças sobrepostas que escapam a uma análise matematizável (...)”.  

Muito embora existam menções mais antigas às questões culturais, somente a partir da 

década de 1980 do século passado as organizações tornaram-se objeto de estudos 

culturais (AIDAR; BRISOLA; MOTTA; WOOD JR, 2004; BARBOSA, 2003; 2009; 

FREITAS, 2006;). Os estudos organizacionais parecem estar diretamente relacionados 

ao grau de consideração dos traços culturais existentes na organização e, assim, vai ao 

encontro do “estudo da estética organizacional”, defendido por Gagliardi (1990, 2001, 

2007), Dean Jr, Ramirez, Ottensmeyer (1997), Linstead e Höpfl (2000), Wood Jr 

(2001), Wood Jr e Csillag (2004), Taylor e Hansen (2005), Leal (2007) e Strati (2000, 

2007, 2009, 2010), entre outros, visto que o comportamento organizacional parece não 

depender de questões fixas e objetivas, mas de como os agentes organizacionais 

apreendem a vida na organização.  

Estética organizacional é definida como uma forma de conhecimento humano fornecido 

pelas faculdades sensoriais da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato e pela 

capacidade que se tem de fazer um juízo estético. Juízo estético é aqui entendido, nos 

termos de Strati (2007:10), como um sexto sentido e definido como uma “faculdade 

humana de julgamento”. Segundo o autor, é por meio desta capacidade que se avalia se 

algo é prazeroso ou não, se provoca envolvimento ou repugnância, se inebria ou assusta, 

em resumo, o juízo estético permite múltiplas possibilidades na compreensão do 

cotidiano das organizações. Strati (2007) observa ainda que o juízo estético irá variar 

entre culturas, sejam elas organizacionais, sociais ou linguísticas. 

Dean Jr, Ramirez e Ottensmeyer (1997) advogam que a abordagem estética proporciona 

uma nova visão para o entendimento prevalecente sobre o comportamento 

organizacional. Wood Jr (2004) complementa ao afirmar que a abordagem estética visa 
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ultrapassar fronteiras e percepções e, assim, possibilitar novas formas para a 

compreensão de fenômenos organizacionais complexos. Para Strati (2007:16), 

considerar a estética nos estudos organizacionais significa considerar e compreender a 

experiência apreendida no dia-a-dia da vida organizacional por seus membros, ou seja, 

significa considerar a relação existente entre as pessoas, seus juízos estéticos e a vida 

organizacional de que fazem parte. Sua proposta implica “estudar os símbolos e as 

culturas construídos e reconstruídos pelos participantes da vida organizacional”. 

Portanto, implica estudar os artefatos organizacionais. 

De acordo com Gagliardi (1990:3), um artefato pode ser definido como: “(a) um 

produto da ação humana que existe independentemente de seu criador; (b) intencional, 

em sua essência, ou seja, visa resolver um problema ou satisfazer a uma necessidade; (c) 

percebido pelos sentidos, uma vez que é dotado de corporalidade ou fisicalidade”. De 

acordo com o autor, os artefatos nem sempre são desejados e, muitas vezes, são 

considerados perversos, portanto, sugere que os mesmos precisam ser considerados não 

apenas em termos funcionais, mas também no que diz respeito ao seu pathos.  

Gagliardi (1990) considera indispensável estudar os artefatos quando se deseja explorar 

culturas organizacionais, visto que constituem um fenômeno cultural primário capaz de 

influenciar a vida organizacional, controlar e educar as faculdades perceptivas de seus 

integrantes e, portanto, influenciar a forma como os indivíduos apreendem a realidade. 

A percepção estética possibilita decifrar com fidelidade o simbolismo dos artefatos e 

assim revelar os valores mais profundos da cultura organizacional (WOOD Jr, 2004; 

GAGLIARDI, 1990; STRATI, 2007). 

Especificamente na gestão de organizações públicas os traços culturais brasileiros 

convivem com os da burocracia estatal constatada por Max Weber, e com os traços 

específicos de cada sub-cultura funcional (NARDUCCI et alli, 2006), o que parece 

constituir terreno fértil para estudos que considerem a abordagem estética 

organizacional. 

O setor público, ao longo do último século, sofreu algumas reformas e há algum tempo 

é pressionado a modernizar sua gestão com o objetivo de aumentar a eficiência e a 

qualidade na prestação dos seus serviços públicos, o que fomentou o surgimento de 
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novas propostas como, por exemplo, a denominada Administração Pública Gerencial 

(APG), definida em 1995 a partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

A APG advertia para a necessidade de romper com os modelos tradicionais de 

administração dos serviços públicos e de aceitar a introdução de uma nova cultura de 

gestão, ou seja, uma cultura mais próxima dos padrões de gestão desenvolvidos para 

ambientes das empresas privadas (BRESSER-PEREIRA e SPINK, 1998). 

Inserido neste contexto encontra-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), órgão público Federal, diretamente subordinado ao Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão e, portanto, regido pelo Regime Jurídico Único 

(RJU).  Fundado em 1936, o IBGE, hoje, está presente nas 27 Unidades da Federação, 

em 526 municípios conectados em rede por meio de 560 agências de coleta, e conta, 

atualmente, com cerca de 7.000 servidores ativos, além de funcionários terceirizados e 

estagiários. Sua missão é “retratar o Brasil, com informações necessárias ao 

conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania, por meio da produção, 

análise, pesquisa e disseminação de informações de natureza estatística – demográfica 

e sócio-econômica, geocientífica-geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental” 

(Estatuto IBGE, 2003). 

O IBGE, como outros órgãos da administração pública, também vêm sofrendo, nas 

últimas décadas, mudanças que afetam sua cultura e seus servidores precisam lidar 

frequentemente com cenários diferentes daqueles com os quais estavam acostumados. O 

IBGE possui um quadro funcional amplamente diversificado em muitos aspectos - 

gênero, faixa etária, formação acadêmica, tempo de serviço público - tendo em vista a 

diversidade das atividades que realiza.  

Para buscar compreender como a abordagem estética auxilia a identificar como os 

servidores do IBGE, organização pública federal com capilaridade de abrangência 

nacional, apreendem as mudanças na cultura organizacional ocorridas nas últimas 

décadas que concebeu-se a questão de pesquisa: 

Sob a ótica da abordagem estética, como as mudanças na cultura organizacional 

ocorridas no IBGE, a partir da década de 90, foram apreendidas por seus 

servidores? 
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1.2 Objetivo Final 

 

O objetivo final desse estudo é responder à questão apontada na seção anterior, logo, é 

identificar, sob a ótica da abordagem estética, como os servidores apreenderam as 

mudanças ocorridas na cultura organizacional do IBGE a partir da década de 90.  

 

1.3 Objetivos Intermediários 

 

Se responder ao problema apresentado é o objetivo final da pesquisa, os intermediários 

são os seguintes: 

 identificar as mudanças ocorridas na cultura organizacional do IBGE, a partir da 

década de 90; 

 identificar os juízos estéticos formados pelos servidores do IBGE; 

 identificar se a trajetória profissional pregressa do servidor interfere em seu juízo 

estético no IBGE; 

 identificar os traços culturais existentes no setor público – em especial no IBGE - 

que são afetados a partir do juízo estético de seus servidores; 

 identificar os traços culturais existentes no setor público que interferem no juízo 

estético dos servidores,  em especial no IBGE. 

A despeito das limitações existentes, este estudo possui relevância para a Academia, as 

organizações, em especial públicas, e para a sociedade, conforme será justificado na 

próxima seção. 
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1.4 Relevância do Estudo 

 

Ao longo do século XX foi possível perceber o esforço despendido pelos pesquisadores 

organizacionais no sentido de acompanhar e compreender o processo de mudanças e 

transformações pelas quais as organizações vêm passando. Todavia, apesar do 

reconhecido esforço, parece ainda existir dificuldade em se compreender e justificar o 

que de fato ocorre no cotidiano das organizações. Silva e Vergara (2003), argumentaram 

que em processos de mudanças organizacionais pouca atenção era dada aos significados 

que os indivíduos – sujeitos no processo – atribuíam às mudanças. 

A abordagem estética possui potencial para ajudar a responder a um grande número de 

questões sobre as organizações e seus comportamentos que a corrente racionalista 

positivista, hegemonicamente presente até a década de 70, parece não ter respondido. A 

perspectiva estética desvela variáveis que, muitas vezes, são negligenciadas e, por 

conseguinte, pode se tornar um item relevante para os tomadores de decisão (DEAN JR, 

RAMIREZ e OTTENSMEYER, 1997; GAGLIARDI, 2007). Considerar a perspectiva 

estética significa reconhecer que os integrantes das organizações com suas experiências 

sensoriais e capacidade da fazer um juízo estético, possuem uma relação de mútua 

influência com a cultura organizacional.  

A relevância do estudo em questão, ser realizado no IBGE, ocorre por se tratar de uma 

instituição pública federal com respeitabilidade tanto nacional quanto internacional, o 

que pode ser confirmado a partir dos inúmeros convênios de cooperação existentes entre 

o IBGE e diversos organismos internacionais. Além disso, trata-se da única instituição 

de pesquisa com capilaridade de abrangência nacional, ou seja, mais de oito milhões de 

quilômetros quadrados são desvelados por meio de estudos e pesquisas realizadas pelos 

servidores do IBGE. 
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Ao se utilizar a abordagem estética para a compreensão de como as mudanças na cultura 

organizacional são apreendidas pelos servidores de uma organização pública como o 

IBGE, buscou-se contribuir para que esta possa, tendo em vista sua missão e seu caráter 

singular, atender, com as informações produzidas em seus estudos e pesquisas, seus 

usuários em todos os setores da sociedade tais como o próprio poder público, em suas 

esferas federal, estadual e municipal; entidades e organizações da sociedade civil; 

universidades; organizações não governamentais (ONGs); empresas privadas de 

diversos segmentos e instituições internacionais; entre outros.  

Ao estudar o IBGE, instituição na qual a pesquisadora atua há mais de duas décadas, 

com lentes que lhe permitiram estranhar o que lhe era familiar, pretendeu-se ter a 

coragem e ousadia necessárias para aprofundar a discussão e preencher as lacunas 

percebidas por pesquisadores da abordagem estética nas organizações. 

Portanto, pretendeu-se com o estudo das mudanças na cultura de uma organização 

pública sob o olhar estético, avançar no conhecimento da abordagem estética nos 

estudos organizacionais, tendo em vista que, no Brasil, tal abordagem em estudos 

organizacionais ainda encontra-se incipiente. Além disso, pesquisadores como Rusted 

(2000) e Strati (2007) destacam que, a despeito da relevância dos estudos culturais e 

etnográficos para o desenvolvimento da pesquisa sobre estética organizacional, pouca 

atenção tem sido dada às descobertas realizadas.  

Pretendeu-se também avançar no uso das categorias estéticas propostas por Strati 

(2007), visto que grande parte dos estudos realizados até o momento se concentrou na 

exploração das categorias da beleza e da fealdade.  

Na próxima seção serão explicitadas as premissas com as quais esse estudo foi iniciado. 
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1.5 Premissas 

 

Esta pesquisa parte de três premissas, a saber: 

A primeira premissa ancora-se na crença de que os estudos organizacionais são 

permeados por variáveis incontroláveis por instrumentos objetivos e racionais. E uma 

dessas variáveis é a capacidade que todo indivíduo, com as faculdades sensoriais ativas 

(totais ou parciais) da audição, do tato, do paladar e do olfato, tem, mesmo que 

inconscientemente, de fazer um juízo estético daquilo que é por ele apreendido. 

A segunda premissa é que o juízo estético, formado pelos indivíduos, interfere na 

cultura presente em seu ambiente organizacional, assim como também a cultura 

organizacional interfere no juízo estético dos indivíduos. 

A terceira premissa é que as organizações públicas passaram por reformas 

administrativas que fomentaram, a partir da década de 90, mudanças na cultura 

organizacional das organizações públicas, em especial no IBGE. 

Na próxima seção será abordada a delimitação dessa pesquisa. 
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1.6 Delimitação do Estudo 

 

Nesse trabalho foram contempladas as teorias sobre a abordagem estética em estudos 

organizacionais, cultura organizacional, traços culturais brasileiros, a evolução da 

administração pública no Brasil, traços culturais prevalecentes na administração 

pública, características culturais da administração burocrático-tradicional e da 

administração pública gerencial.  

O estudo foi ancorado nas mudanças na cultura organizacional pelas quais vem 

passando o IBGE, a partir da década de 90 do século passado. Esse limite temporal foi 

estabelecido tendo em vista a possibilidade de observar e entrevistar servidores que 

ingressaram na instituição nesse período (ou anteriormente) e que permanecem no 

quadro funcional ativo. Assim, foram analisados, à luz da perspectiva estética, os 

juízos estéticos desenvolvidos pelos servidores do IBGE a respeito das mudanças na 

cultura organizacional ocorridas no cotidiano da organização.  

Muito embora o IBGE esteja presente nas 27 Unidades da Federação (UF’s), o 

universo da pesquisa se restringiu aos servidores lotados no Estado do Rio de Janeiro. 

Tal escolha ocorreu em função da acessibilidade e, também, por ser no Rio de Janeiro a 

sede da instituição e, consequentemente, o local no qual está lotada grande parte dos 

integrantes das principais áreas da instituição sob estudo.   

No próximo capítulo será revelado o percurso metodológico percorrido pela 

pesquisadora no desenvolvimento desse estudo. 
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2. Percurso Metodológico 

 

 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as 

roupas usadas, que já tem a forma do nosso 

corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos 

levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo 

da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos”. 

  

Fernando Pessoa 

 

 

Este capítulo visa explicitar o tipo de pesquisa que foi realizada e definir a população 

amostral que foi o objeto do nosso estudo. Serão também apresentadas informações 

sobre como se obteve e tratou os dados necessários para responder ao problema de 

pesquisa proposto. Finalmente, farei algumas considerações a respeito dos limites do 

método escolhido. 

 

 

Entende-se por método o caminho que se percorre para que os objetivos intermediários 

e final de uma investigação sejam atingidos. Nesse estudo o método não se configura 

como uma receita ou uma métrica infalível que vise apenas o resultado. Ao contrário, o 

método deve considerar todo o processo de construção do conhecimento e promover a 

aproximação do investigador do seu objeto de estudo. De acordo com Vergara 

(2012:09) o método refere-se “a intervenção do pesquisador, sua atividade mental 

consciente para realizar o papel cognitivo da teoria”. 



11 

 

 

2.1 As Estratégias da Pesquisa 
 

 

Tendo em vista a natureza da investigação proposta nesse estudo, reconhece-se que se 

trata de uma pesquisa qualitativa na qual se buscou capturar, por meio de observação 

participante e entrevistas semiabertas, o ponto de vista do indivíduo. Aqui se considerou 

que o homem não é um ser passivo, mas sim, que interage continuamente com o mundo 

no qual está inserido.  

De acordo com Denzin e Lincoln (2000) estudos qualitativos costumam rejeitar 

métodos positivistas, pois entendem que tais métodos podem resultar em um retrato 

reducionista da realidade social. Segundo os autores, as pesquisas qualitativas 

privilegiam a natureza sociologicamente construída da realidade e a interação entre o 

pesquisador e o que é estudado.  

O método raiz (ALVESSON, 2003) utilizado foi o fenomenológico.  A fenomenologia 

surgiu como uma perspectiva crítica, um contraponto à corrente positivista e à negação 

da subjetividade (VERGARA, 2011; 2012). Sabe-se que a fenomenologia pode ser 

realista, constitutiva, existencial e hermenêutica (MOREIRA, 2004) e, nesta tese, a 

opção foi pela fenomenologia hermenêutica (HEIDEGGER, 1989). 

Tal escolha ocorreu tendo em vista que a fenomenologia hermenêutica permite e ajuda a 

estudar o fenômeno a partir do ponto de vista das pessoas que o estão vivendo, 

buscando a compreensão de significados que muitas vezes estão ocultos e, assim, 

pretendeu-se ir além de conhecimentos já instituídos. A hermenêutica é apontada por 

Vergara (2012) como um método para estudos que visa resgatar e interpretar os valores 

atribuídos pelos sujeitos ao fenômeno sob estudo.  

O método raiz fenomenológico tornou-se indicado para esse estudo, visto que a 

fenomenologia argumenta que o essencial acerca da realidade, é descoberto com base na 

experiência daqueles que vivenciam o fenômeno. Se considerar a estética 

organizacional significa aceitar a subjetividade dos seres humanos que participam das 

organizações, observa-se que o método fenomenológico possui uma associação estreita 
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com a estética organizacional. Afinal, a fenomenologia é um processo baseado em sua 

própria subjetividade e em sua imanência (STRATI, 2007). 

Esse estudo, sob a abordagem estética, não buscou uma verdade definitiva, mas, sim, 

romper com as certezas e apreender e interpretar como o fenômeno se dá ao sujeito da 

pesquisa. Strati (2007:128) argumenta que a estética, desde suas origens como 

disciplina moderna, considera que: 

 “Os fenômenos só existem em relação com as 

pessoas e na medida em que constituem experiência 

vivida, isso porque a estética  sempre considerou seu 

objeto tudo o que pode ser relacionado com o 

“sensível”.” 

A partir da perspectiva fenomenológica hermenêutica, realizou-se pesquisa tipo 

etnográfica. O método etnográfico é considerado como um dos métodos mais 

adequados quando se busca estudar a dinâmica da mudança organizacional. A 

familiaridade com o contexto e a imersão no processo de mudanças permite ao 

pesquisador desvelar diferenças sutis e capturar nuances que, provavelmente, seriam 

quase imperceptíveis por outros métodos (FINE; MORRILL; SURIANARAIN, 2009). 

Como a pesquisadora pertence ao quadro de servidores da organização estudada, a 

pesquisa possui também caráter autoetnográfico.  

 

Na seção a seguir serão explicitados o universo, a amostra e os sujeitos que foram o 

objeto desse estudo. 
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2.2 Universo, Amostra e Sujeitos da Pesquisa 

 

A estrutura organizacional do IBGE é constituída por: 

 órgãos colegiados de direção superior; 

 órgãos de assistência direta ao Presidente: 

 Diretoria Executiva - responsável pelo planejamento e 

coordenação geral da instituição, bem como a organização, 

a coordenação, a orientação e a execução das atividades 

relativas à administração de recursos humanos, material, 

patrimônio, orçamento, finanças e contabilidade, dando 

suporte às Unidades descentralizadas na realização dessas 

atividades. 

 órgãos específicos singulares: 

 Diretoria de Pesquisa (DPE) - responsável pela produção e 

sistematização dos levantamentos e estudos na área social, 

demográfica, econômica, ambiental e administrativa do 

país. Executa também as ações que cabem ao IBGE na 

coordenação do Sistema Estatístico Nacional, assim como 

em relação aos convênios de cooperação estatística 

 Diretoria de Geociências (DGC) - responsável por 

produzir e sistematizar informações a partir de estudos de 

natureza geográfica, geodésica e cartográfica, bem como 

aqueles relativos a recursos naturais e condições do meio 

ambiente. A Diretoria de Geociências também executa as 

ações que cabem ao IBGE nos Planos Geodésico 
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Fundamental e Cartográfico Básico, assim como em relação 

a convênios de cooperação geocientífica. 

 Diretoria de Informática (DI) - responsável por planejar, 

coordenar e executar as atividades de informática e de 

administração da base de dados do Instituto, preservando a 

integridade das informações e proporcionando apoio técnico 

para o acesso a elas. É responsável também por assegurar a 

prospecção, a integração e disponibilização da Tecnologia 

da Informação e Comunicação e dos dados institucionais. 

 Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) - 

responsável por planejar, orientar, coordenar, controlar e 

executar atividades de ensino e pesquisa nas áreas 

estatística e geográfica, implementando as atividades 

relacionadas a treinamento, aperfeiçoamento, formação e 

pesquisa das diferentes áreas da Fundação IBGE, podendo 

manter cursos de graduação, de pós-graduação e de 

especialização, tanto para funcionários da Fundação IBGE 

quanto para o público em geral desde que seja observada a 

legislação educacional vigente e mantenha-se articulada 

com as demais unidades do IBGE; 

 Centro de Documentação e Disseminação de Informações 

(CDDI) – responsável por planejar, coordenar e desenvolver 

produtos e serviços de informação adequados aos vários 

segmentos de usuários e promover sua divulgação e 

comercialização; divulgar a imagem e preservar a memória 

institucional; e zelar pelos direitos intelectuais da Fundação 

IBGE quanto a seus produtos; 

 além das Unidades Estaduais (UE’s) - uma para cada Unidade da 

Federação e 560 agências de coleta. 
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A Unidade Estadual é a unidade de representação do IBGE no âmbito estadual, que 

executa a coleta e disseminação de informações estatísticas, estudos geocientíficos 

(somente em cinco unidades) e atualização das bases cartográficas. Além de possuir 

atividades administrativas e de informática como apoio operacional. 

O presente estudo se limitou aos seguintes órgãos singulares: Diretoria de Pesquisa; 

Diretoria de Informática; Diretoria de Geociências; Escola Nacional de Ciências e 

Estatísticas. Observa-se que as áreas escolhidas, assim o foram por representarem as 

principais do IBGE, pela grande concentração de servidores e por estarem localizadas 

no Rio de janeiro, facilitando o acesso da pesquisadora. 

Quanto aos sujeitos da pesquisa, foram os servidores lotados nas áreas aqui relacionadas 

que atenderam aos seguintes critérios: 

 pertencer ao quadro de servidores ativos; 

 possuir, pelo menos, cinco anos de dedicação ao serviço público no 

IBGE. 

Na formação dos grupos de servidores que foram pesquisados considerou-se além da 

variável tempo de serviço no IBGE, outras variáveis, tais como sexo, idade, origem 

profissional, nível funcional e cargo comissionado, ou seja, desejou-se saber se o 

servidor era ou não gestor. Observa-se que foram considerados dois níveis 

funcionais: médio e superior que correspondem aos servidores que ocupam cargos na 

carreira de nível técnico e servidores que ocupam cargos na carreira de nível 

superior. Quanto à origem profissional foram considerados: setor privado e primeiro 

emprego. 
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A variável tempo de serviço público no IBGE teve especial relevância, tendo em vista 

que a organização sob estudo passou mais de uma década sem realizar concursos e, 

portanto, sem renovação em seu quadro funcional. Tal fato ocasionou certa separação 

entre os servidores considerados “antigos” – servidores que ingressaram até a década de 

90 do século passado - e os servidores considerados “novos” – que ingressaram a partir 

de 2001.  

Desejou-se analisar se existiam julgamentos estéticos diferentes entre o grupo de 

servidores considerados antigos e o grupo de servidores considerados novos. A amostra 

da pesquisa ficou sintetizada como apresentada na tabela 1, a seguir: 

Tabela 1 - Dados categóricos em termos percentuais 

Variáveis Percentual de funcionários 

 

Sexo 

  

Feminino – 56% 

Masculino – 44% 

 

 

 

Origem Profissional 

 

 

 Primeiro emprego – 53% 

 Setor Privado – 47% 

  

 

Carreira - Nível Funcional 

 

Superior – 67% 

Médio – 33% 

 

 

Cargo Comissionado 

 

Gestores – 30% 

Não Gestores – 70% 

 

 

Tempo de Serviço 

 

Antigos (ingresso antes de 2000) - 61% 

 Novos (ingresso a partir 2000) – 39% 

 

 

Faixa Etária  

 

31 a 40 anos – 23% 

41 a 50 anos – 8% 

> 50 anos – 63% 

 

 

Na seção a seguir serão explicitados os meios utilizados na obtenção dos dados 

necessários para responder à questão apontada na Contextualização do Problema desse 

estudo. 
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2.3 Coleta de Dados   

 

O início da coleta de dados no campo ocorreu após a revisão da literatura que ancorou o 

estudo em questão. Nesse ponto, cabe ressaltar que as leituras das observações anotadas 

no campo e as transcrições das entrevistas realizadas provocaram, em diversos 

momentos, o retorno ao referencial teórico – em alguns momentos para ratificá-lo e, em 

outros, percebeu-se a necessidade de reformulá-lo. 

A coleta dos dados no campo iniciou-se com a observação participante, nos termos de 

Gil (1987), seguida de entrevistas semiabertas. A seguir comentar-se-á como ocorreu a 

entrada no campo e logo após serão apresentadas, mais detalhadamente, as etapas da 

coleta de dados. 

 

2.3.1 A Entrada no Campo  

 

Conforme já explicitado, a pesquisadora pertence ao quadro da instituição pesquisada há 

mais de duas décadas. No entanto, a mesma estava licenciada há três anos para a 

realização de seu doutoramento. Assim, a entrada no campo teve um “gosto” de retorno 

ao local de trabalho e foi acompanhado de apreensões e dúvidas, naturais no início de 

um trabalho de campo. Afinal, trata-se de um momento crítico no qual é preciso 

identificar sujeitos dispostos a interromper suas atividades para responder questões a 

respeito de suas experiências, de suas trajetórias na organização, ou seja, a respeito de 

suas vidas.  

As mudanças que seriam investigadas começaram a chamar a atenção da pesquisadora, 

antes mesmo de chegar a uma das unidades físicas do IBGE, visto que no caminho 

percorrido para o local no qual seriam realizadas as primeiras entrevistas, muita coisa 
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havia se modificado: a arquitetura, visto que novos prédios foram erguidos e alguns, 

antigos, restaurados; o número de pessoas que aumentou significativamente circulando 

no entorno e, por conseguinte, para atender esse maior número de pessoas, surgiram 

novos estabelecimentos comerciais como, por exemplo, restaurantes e cafés. Assim, 

pelo menos inicialmente, a pesquisadora por meio de sua percepção visual e auditiva, 

parecia estranhar o que lhe era familiar por tantos anos.  

A entrada no campo ocorreu por acessibilidade, ou seja, por meio da observação da área 

na qual a pesquisadora atuou por muitos anos e, por conseguinte, por meio de 

entrevistas com os servidores que atuavam na mesma área. A partir desse ponto foi 

utilizada a técnica bola de neve (snowball), ou seja, cada servidor entrevistado indicou 

um ou mais amigos de outras áreas.  

 

A seguir serão apresentados os métodos de coleta de dados utilizados no presente 

estudo: pesquisa bibliográfica e documental observação participante e entrevistas 

semiabertas. 
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2.3.2 Observação Participante   

 

O método etnográfico, com observação participante como procedimento de coleta de 

dados, passou a ser fortemente reconhecido em pesquisas antropológicas, a partir do 

trabalho Argonautas do pacífico ocidental (MALINOWSKI, 1978) no qual o 

antropólogo buscou observar e participar da vida dos nativos das ilhas Trobriand na 

Nova-Guiné. A etnografia prevê a inserção do pesquisador no cotidiano do ambiente 

investigado com vistas à compreensão do universo sociocultural. De acordo com 

Cavedon (2004:422), “a observação participante é uma técnica cujo fundamento reside 

em um certo processo de aculturação do pesquisador”. 

Na autoetnografia, a cultura do ambiente a ser investigado costuma ser familiar ao 

pesquisador e, justamente por isso, os papéis de observador e de participante e o grau 

que ele adota para cada um dos papéis é relevante para o estudo. Neste sentido, Vergara 

(2009:80) afirma que na autoetnografia tem-se um “participante-observador” em lugar 

do “observador-participante” presente na etnografia tradicional. Ao contrário da 

pesquisa etnográfica na qual o pesquisador precisa familiarizar-se com o que lhe é 

desconhecido, na pesquisa autoetnográfica torna-se premente ao pesquisador estranhar o 

que lhe é familiar. Numa pesquisa organizacional autoetnográfica o pesquisador precisa 

encontrar formas de distanciamento que lhe permita refletir sobre sua vivência. 

Portanto, o autoetnógrafo se depara com um desafio extra de se manter “participante” e 

ao mesmo tempo “distante” (PARRY, BOYLE, 2009, VERGARA, 2009).  

Ressalta-se que a observação participante em um trabalho autoetnográfico requer alguns 

cuidados como, por exemplo, planejar o que e por que observar e exige do 

pesquisador/observador agudeza de percepção (VERGARA, 2009; CAVEDON, 2004; 

PARRY, BOYLE, 2009 ). A autoetnografia privilegia o acompanhamento sistemático 

do desenrolar dos episódios, em detrimento dos fatos instantâneos. A observação 

participante propicia ao pesquisador acompanhar o processo (BECKER, 1994). 
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A relativização presente no método etnográfico (OLIVEIRA, 1998), se faz ainda mais 

presente e necessária na autoetnografia. Segundo Oliveira (1998), é tentar ver o mundo 

no qual se está inserido com as lentes do outro que, nesse caso, é o pesquisador. É a 

tentativa de fugir do etnocentrismo. 

A autoetnografia exige uma descrição densa e detalhada. Assim, para que nenhum 

detalhe fosse perdido as observações realizadas no campo foram anotadas, de forma 

metódica e regular, em um diário de campo. Neste diário a pesquisadora narrou com 

detalhamento as vivências e os acontecimentos ocorridos dia após dia, os 

imponderáveis, as impressões e sentimentos da pesquisadora e de seus colegas. As 

expressões, gírias e códigos particulares utilizados pelo grupo pesquisado, 

comportamentos não verbais e condições físicas também foram anotadas. Este 

detalhamento foi de suma importância para a validação do texto autoetnográfico.  

A observação participante ocorreu nos dias em que a pesquisadora esteve na instituição 

fosse ou não para realizar as entrevistas. Além da observação participante ocorrida nas 

instalações da instituição, a pesquisadora também participou de dois eventos sociais – 

encontros para comemorar o aniversário de amigos. Nestes, a conversa sempre 

caminhava pelos rumos da instituição.  

No total foram geradas 36 páginas de anotações realizadas no campo. A observação 

participante foi acompanhada pela realização de entrevistas semiabertas como se 

verifica na seção a seguir. 
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2.3.3 Entrevistas   

 

O roteiro de entrevistas, apresentado no apêndice A, foi iluminado pelo referencial que 

deu suporte teórico ao estudo e pelos dados obtidos, por meio da observação 

participante e por meio do acesso a documentos internos. Sua validação ocorreu em dois 

momentos: em primeiro lugar o roteiro foi avaliado e validado pela Professora 

orientadora da pesquisa e, num segundo momento, foram realizadas cinco entrevistas 

piloto com objetivo de testar o conteúdo das questões propostas.   

A estrutura das entrevistas foi semiaberta, o que permitiu à pesquisadora, em alguns 

momentos, modificar, incluir ou excluir uma questão durante o processo da entrevista 

(VERGARA, 2009). Na verdade, a condução da entrevista, ou seja, a formulação das 

perguntas dependeu da dinâmica relacional que se instaurou entre a pesquisadora e o 

entrevistado. Em alguns momentos, dependendo de como a entrevista se desenrolava, 

foi necessário reforçar uma questão já feita anteriormente. Por outro lado, houve 

situações em que suprimiu-se uma pergunta tendo em vista que a resposta esperada já 

havia sido contemplada na resposta dada à uma questão anterior.  

O roteiro das entrevistas piloto, apresentado no apêndice A, mostrou-se alinhado aos 

objetivos propostos, mas o resultado suscitou, conforme recomenda Strati (2007), a 

inclusão de questões explícitas acerca dos juízos estéticos, conforme apresentado no 

apêndice B. Assim, após a inclusão das sete novas questões foram realizadas 57 

entrevistas com os servidores. Neste ponto cabe observar que, inicialmente, não se sabia 

o número de entrevistas que seriam realizadas, ou seja, o número de 57 entrevistas não 

foi definido a priori; as entrevistas cessaram quando houve o esgotamento do campo.  

As entrevistas foram realizadas com servidores ativos, ocupantes de cargos 

comissionados ou não, em todos os níveis hierárquicos, pertencentes às áreas 

apresentadas. Todas as entrevistas foram realizadas em clima amistoso e não houve 

dificuldade em obter a autorização para que elas fossem gravadas. Mesmo quem não 

conhecia a pesquisadora não se importou com a gravação. Tal fato foi mais evidenciado 
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com os funcionários mais antigos, ou seja, quando era explicado que ninguém seria 

identificado e que para facilitar o trabalho as entrevistas seriam gravadas, era comum 

ouvir frases como a pronunciada por E5 “Não tenho problema algum com a gravação. 

Nessa altura do campeonato eu posso falar tudo”. 

Entretanto, mesmo com a devida autorização para a gravação, houve momentos em que 

após o gravador ser desligado, o entrevistado pareceu ficar mais desinibido e 

acrescentou algumas informações. Nos casos em que isso ocorreu, a pesquisadora 

lançou mão do seu caderno de campo e fez os devidos registros.  

Posteriormente as entrevistas foram transcritas e editadas pela própria pesquisadora, 

para a análise. Nesse sentido, Strati (2007) ressalta que o pesquisador é capturado pelos 

dados e os interpreta em diversas fases: primeiramente ouve o discurso no momento da 

entrevista, em seguida o discurso é ouvido para a transcrição e finalmente faz-se o 

processo de edição no qual se acrescentam vírgulas, travessões e pontos finais.   

Quanto ao local, horário e duração, ocorreu o seguinte: 

 apenas quatro entrevistas não foram realizadas nas instalações da 

organização estudada; 

 53 entrevistas foram realizadas no horário do expediente e quatro foram 

realizadas após o expediente; 

 a duração das entrevistas foi variável – a mais curta durou 25 minutos e a 

mais longa duas horas e 15 minutos. O tempo médio das entrevistas foi 55 

minutos.  

Em um primeiro momento a etapa das entrevistas suscitou dúvidas, curiosidades e 

receio em alguns entrevistados. Afinal, alguns deles conheciam a pesquisadora apenas 

em seu papel de servidora e gestora da organização pesquisada. A pesquisadora foi 

informada por alguns amigos que alguns entrevistados antes da hora marcada para a 

entrevista, sondavam com outros servidores, que já haviam sido entrevistados, quais 

perguntas eram feitas e porque eram feitas.  
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Cada entrevista foi iniciada com uma explicação a respeito do objeto de estudo da 

investigação e a garantia do anonimato a cada um dos servidores participantes da 

pesquisa. Os 57 servidores entrevistados foram nomeados por E1, E2..E57 

consecutivamente, como se pode ver no Quadro 1, a seguir: 

Quadro 1 - Dados categóricos  

Nome Gênero Idade Tempo IBGE Nível Funcional Gestor Origem 

E1 F 43 9 Superior Não Setor Privado 

E2 M 55 33 Superior Não 1º emprego 

E3 F 45 10 Superior Sim Setor Privado 

E4 M 57 36 Médio Sim 1º emprego 

E5 F 58 33 Superior Sim 1º emprego 

E6 F 55 31 Superior Sim 1º emprego 

E7 F 56 34 Médio Não 1º emprego 

E8 M 57 36 Médio Não Setor Privado 

E9 M 32 7 Superior Não Setor Privado 

E10 M 54 10 Superior Não Setor Privado 

E11 M 60 39 Superior Não 1º emprego 

E12 F 35 9 Superior Não 1º emprego 

E13 F 55 33 Médio Não 1º emprego 

E14 M 54 35 Superior Sim 1º emprego 

E15 F 60 30 Superior Sim Setor Privado 

E16 F 37 17 Superior Sim 1º emprego 

E17 M 58 32 Superior Sim 1º emprego 

E18 F 52 34 Médio Não 1º emprego 

E19 M 36 7 Superior Sim Setor Privado 

E20 F 56 30 Médio Não 1º emprego 

E21 M 58 36 Superior Não 1º emprego 

E22 F 50 9 Superior Sim Setor Privado 

E23 F 39 9 Superior Não Setor Privado 

E24 M 53 31 Médio Não 1º emprego 

E25 M 42 7 Superior Não Setor Privado 

E26 M 38 7 Superior Não Setor Privado 

E27 F 58 34 Superior Não 1º emprego 

E28 F 49 9 Superior Não Setor Privado 

E29 M 54 10 Superior Não Setor Privado 



24 

 

 

E30 F 40 10 Superior Não Setor Privado 

E31 F 51 31 Médio Não 1º emprego 

E32 F 51 31 Médio Não 1º emprego 

E33 M 37 10 Superior Não Setor Privado 

E34 F 51 30 Superior Sim 1º emprego 

E35 M 61 41 Superior Sim 1º emprego 

E36 F 55 31 Médio Não Setor Privado 

E37 F 34 10 Superior Não Setor Privado 

E38 F 52 30 Médio Não 1º emprego 

E39 M 52 31 Médio Não 1º emprego 

E40 F 58 39 Médio Não 1º emprego 

E41 F 53 31 Médio Não Setor Privado 

E42 M 54 33 Médio Não Setor Privado 

E43 M 36 10 Superior Sim 1º emprego 

E44 F 60 30 Médio Não 1º emprego 

E45 M 33 7 Superior Não 1º emprego 

E46 M 55 35 Médio Não Setor Privado 

E47 F 41 10 Superior Não Setor Privado 

E48 F 32 7 Superior Não Setor Privado 

E49 M 40 7 Superior Não Setor Privado 

E50 M 61 36 Superior Sim Setor Privado 

E 51 F 53 31 Superior Sim 1º emprego 

E 52 M 57 33 Superior Não Setor Privado 

E 53 F 54 32 Superior Sim 1º emprego 

E 54 F 43 10 Superior Não Setor Privado 

E 55 F 41 9 Superior Sim Setor Privado 

E 56 F 53 31 Médio Não 1º emprego 

E57 M 55 33 Médio Não 1º emprego 

 

 

Observa-se que era importante conhecer a origem profissional do servidor para entender 

o porquê da escolha por uma empresa pública e, em especial, pelo IBGE. Assim, o 

servidor era questionado se sua origem profissional era:  

1. setor público 

2. setor privado (também utilizado para casos no qual o servidor tivesse sido 

empresário ou autônomo) 
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3. IBGE como primeiro emprego 

Entretanto, após a análise dos dados categóricos considerou-se apenas dois tipos de 

origem profissional: 1. setor privado e 2. IBGE como primeiro emprego. A exclusão da 

opção setor público ocorreu tendo em vista que o número de servidores entrevistados 

oriundos do setor público, na amostra desse estudo, não foi significativo, e os poucos 

que já haviam tido alguma experiência no setor público, também já haviam trabalhado 

na iniciativa privada. 

Quando as entrevistas foram realizadas com servidores que já conheciam a pesquisadora 

o acesso inicial foi mais fácil, por outro lado, era comum a pesquisadora ouvir como 

resposta: “você sabe o que eu penso! Preciso te responder? Você conhece essa casa tão 

bem quanto eu”. Nessas horas, a pesquisadora precisou demonstrar imparcialidade e 

provocá-los para que lhe respondessem.  

Sabe-se que dentre as inúmeras vantagens encontradas na utilização de entrevista em 

pesquisa social, o que levou a escolhê-la foi o fato de oferecer maior flexibilidade e, por 

conseguinte, maior esclarecimento de alguns pontos (GIL, 1987; MORSE, 1994; 

VERGARA, 2009). Era preciso captar os juízos estéticos atribuídos pelos entrevistados 

às mudanças ocorridas na organização sob estudo. Vergara (2009:5), advoga que 

entrevistas são “iluminadoras de observações participantes”. 

Com o objetivo de obter o arcabouço analítico necessário para o desenvolvimento desse 

estudo, os dados também foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em fontes 

acessíveis ao público em geral, e por meio de pesquisa documental, visto que foram 

consultados documentos internos e não disponíveis ao público, como informativos, 

portarias e regimentos internos relacionados às políticas de gestão implementadas no 

IBGE nas últimas décadas. 

Na seção a seguir, será explicitado como ocorreu o tratamento dos dados coletados. 
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2.4 Tratamento dos Dados   

 

Após a coleta, os dados foram analisados na perspectiva fenomenológica hermenêutica, 

próprio para interpretação etnográfica. Nesse contexto, por se tratar de um estudo 

autoetnográfico, foi possível, segundo Parry e Boyle (2009), uma compreensão mais 

ampla do fenômeno, ou seja, a atuação dos funcionários no ambiente pesquisado.  A 

autoetnografia, segundo os autores, possui a capacidade de ligar os aspectos micro e 

cotidiano da vida organizacional com as estratégias organizacionais mais amplas e 

possibilita detectar e iluminar os aspectos tácitos e subjetivos da organização. Portanto, 

permite esclarecer como as ações que levam a resultados organizacionais positivos (ou 

negativos) realmente acontecem. 

Além disso, destacam-se alguns fatores positivos que se apresentam quando o 

pesquisador pertence ao ambiente e conhece a cultura a ser investigada como, por 

exemplo, redução de tempo na adaptação do pesquisador aos jargões e gírias utilizadas e 

aos rituais praticados; e maior facilidade no estabelecimento de relações de confiança. 

Para o tratamento das informações obtidas nas entrevistas, utilizou-se a análise de 

conteúdo. A escolha por tal método ocorreu tendo em vista que a análise de conteúdo 

visa analisar e identificar o que está sendo dito em um discurso. Seu foco é descrever e 

interpretar o conteúdo visando, assim, promover o entendimento tanto das causas 

quanto das consequências provocadas pela mensagem (MARTINS; THEÓFHILO, 

2009). 

A origem da análise de conteúdo ocorreu no início do século XX tendo tido como um 

dos pioneiros, na utilização do método, o americano Harold Lasswell que, desde 1915, 

desenvolveu análises de material de imprensa e propaganda. Inicialmente o material 

analisado era essencialmente jornalístico, mas em pouco tempo a aplicação da análise 

de conteúdo se diversificou. Nesta época, desencadeou-se um fascínio pelos números e 

pela medida (BARDIN, 1977).  
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Com a expansão da utilização da análise de conteúdo surgiram questionamentos que 

fizeram com que alguns pesquisadores a abandonassem por um período. Entretanto, a 

partir da década de 1950 a análise de conteúdo começou, conforme reconheceu Bardin 

(1977), sua segunda juventude. Houve novas considerações metodológicas e 

epistemológicas. No campo metodológico observa-se seu uso não apenas para análises 

quantitativas, mas também para as análises qualitativas.  

Nas análises quantitativas, o insumo principal é a frequência com que certas 

características do conteúdo aparecem. E nas análises qualitativas, na qual reside o 

interesse desse estudo, privilegiam-se as peculiaridades de cada um de seus elementos e 

as relações existentes entre eles (BARDIN, 1977; LAVILLE e DIONNE, 2007). Na 

análise de conteúdo qualitativa a informação válida, segundo Bardin (1977: 21): 

“É a presença ou a ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de 

mensagem que é tomado em consideração.” 

 

Dessa forma, passou a existir a consciência de que a análise de conteúdo qualitativa visa 

compreender além dos significados imediatos. Assim, Bardin (1977:29) afirma que o 

método de análise de conteúdo visa a “ultrapassagem da incerteza” e o “enriquecimento 

da leitura”.  

Os defensores da análise quantitativa costumam temer a subjetividade e por isso 

privilegiam as frequências estatísticas ou outros indicadores numéricos para a análise, 

mas Laville e Dionne (2007) argumentam que toda análise requer a interpretação do 

pesquisador, ou seja, o que o pesquisador entendeu dos resultados obtidos. Segundo os 

autores, não existe uma modalidade que garanta uma objetividade total, por isso torna-

se mais coerente que os pesquisadores apresentem as razões de suas escolhas e 

interpretações na busca pela objetivação. 

A análise qualitativa de conteúdo tem sido utilizada em diversas áreas como, por 

exemplo, psicologia, pedagogia e sociologia. De acordo com Mayring (2004), a idéia 
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básica de uma análise qualitativa de conteúdo consiste em manter o caráter sistemático 

de análise dos conteúdos estudados sem a realização de quantificações.  

A análise de conteúdo admite utilizar três tipos de grade (VERGARA, 2009), a saber:  

 fechada: quando as categorias de análise são definidas com base no 

referencial teórico; 

 aberta: quando as categorias de análise emergem do campo; 

 mista: quando as categorias de análise são definidas preliminarmente, 

porém admite-se a inclusão, subdivisão ou exclusão de categorias que 

tenham surgido durante o processo de análise. 

 

Nesse estudo fez-se uso de uma grade mista, visto que a priori buscou-se interpretar as 

nove categorias estéticas propostas por Strati (2007), ou seja, as categorias estéticas do 

belo, do sagrado, do pitoresco, do trágico, do feio, do cômico, do sublime, do gracioso e 

do ritmo. 

Entretanto, esta grade não pretendeu ser rígida, pois a pesquisadora não desejou limitar-

se à verificação de elementos previamente determinados. Ao contrário, no presente 

estudo reconheceu-se que durante o processo de análise, algumas categorias teóricas, 

predefinidas a partir do referencial teórico, poderiam ser excluídas e outras categorias 

poderiam emergir a partir da pesquisa de campo. Strati (2007:186) argumenta que 

“outras categorias são utilizadas numa organização, quer sejam referidas 

espontaneamente pelos atores organizacionais, quer sejam suscitadas pelo pesquisador”. 

Assim, a partir das entrevistas, emergiram as categorias da tristeza e do indizível. 

As categorias permitiram organizar e alinhar as informações coletadas no campo, isto é, 

a associação das falas dos entrevistados às categorias permitiu atender ao objetivo final 

desse estudo. As unidades de análise foram frases e parágrafos. 
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Neste estudo, pretendeu-se penetrar na subjetividade dos pesquisados por meio da 

própria subjetividade da pesquisadora e, para tal, reconhece-se, que a sensibilidade da 

pesquisadora foi de vital importância. No entanto, buscou-se certo distanciamento, o 

“colocar-se entre parênteses” como ensinam os fenomenologistas (ver MOREIRA, 

2004; RAY, 1994). A pesquisadora precisou livrar-se de seus sentimentos arraigados, 

pois só assim foi possível, segundo Strati (2007:134), “renunciar à obviedade e à 

imposição de significado das “coisas” pelo hábito ou pela tradição”.  

A despeito da perspectiva fenomenológica hermenêutica e do método autoetnográfico 

terem sido considerados os mais apropriados para o alcance do objetivo final da 

pesquisa, reconhece-se que existam limitações. Elas serão apresentadas na próxima 

seção. 

 

 

2.5 Limitação do Método 

 

A metodologia proposta para esta pesquisa apresentou algumas limitações quanto à 

coleta e ao tratamento dos dados.  

Na coleta, uma das limitações refere-se às entrevistas tendo em vista que grande parte 

foi realizada durante o horário de trabalho. Dessa forma, houve, em alguns casos, o 

limite do tempo, ou seja, algumas entrevistas precisaram ser aceleradas, visto que o 

servidor estava sendo aguardado em uma reunião ou precisava finalizar alguma 

atividade em andamento. 

Em alguns momentos a pesquisadora encontrou dificuldades em não interferir nas 

respostas dos entrevistados com seus valores e suas crenças pessoais, que estão 

ancorados numa experiência de mais de duas décadas de atuação na organização 



30 

 

 

estudada.  Esta limitação ocorreu também no tratamento dos dados, devido à dificuldade 

em se manter um maior distanciamento na análise dos fatos.  

Os desafios de uma investigação organizacional autoetnográfica, implicam, muitas 

vezes, alguns riscos pessoais e profissionais para os pesquisadores. Como os 

apresentados por Parry e Boyle (2009): 

 

 o pesquisador arrisca-se a sofrer uma tensão permanente diante dos fatos 

evidenciados e o instinto (talvez necessidade) de proteger a organização da qual 

faz parte. Em alguns casos, a descrição dos costumes da organização, suas 

subculturas e conflitos podem deixar tanto os etnógrafos quanto a organização 

vulneráveis em termos de reputação e, por vezes, responsabilidade legal. 

 autoetnógrafos organizacionais enfrentam decisões difíceis na hora de narrar 

sua experiência, especialmente as narrativas que revelam intensamente as 

informações pessoais que podem criar desconforto emocional com os colegas 

de trabalho. Um relatório autoetnográfico, com certeza fará referência a outras 

pessoas e isto poderá deixar o pesquisador muitas vezes diante de uma decisão 

difícil. Afinal, como apresentar relatos e opiniões pessoais, especialmente 

quando autor é facilmente identificável?  

 

Nos capítulos a seguir apresenta-se o aporte teórico que iluminou este estudo empírico. 

No próximo capítulo será apresentada a revisão de literatura acerca da estética 

organizacional.   
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3. Estética 

 

 

“The great dancer, Isadora Duncan, was once 

asked what dance  meant to her. She replied: if 

it was sayable there’d be no need to dance it.”  

Mauro Ceruti 

 

Este capítulo visa oferecer um encadeamento das idéias até hoje estudadas sobre o tema 

estética organizacional. Assim, com o objetivo de oferecer consistência à pesquisa 

realizada, apresenta-se a evolução e a relevância da abordagem estética nos estudos 

organizacionais. 

 

 

3.1 Origem do Termo 

 

O termo estética possui sua origem na Grécia antiga e é derivado da palavra aisthesis 

que significa sensação, percepção. Estética, nas palavras de Dean Jr., Ramirez e 

Ottensmeyer (1997:420) “Its original meaning related to the way we experience the 

world we inhabit through the senses”. Estética é usualmente reconhecida como o ramo 

da filosofia que se preocupa com a arte ou, mais especificamente, a filosofia das belas-

artes (HEGEL, 2012) e suas manifestações, relacionando-se com a essência e a 

percepção de beleza.  

De fato, os primeiros registros do que se pode chamar de reconhecimento consciente da 

beleza ocorreu na Grécia Antiga. Entretanto, para os gregos a estética era apenas uma 

das acepções pelas quais o belo poderia ser compreendido, visto que também 

compreendiam o belo por suas acepções moral e espiritual ou intelectual. Na acepção 
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estética o que importava eram as formas harmoniosas, figuras simétricas com 

proporções regulares, sons e cores agradáveis (NUNES, 2001). 

Na era moderna o conceito de estética é, comumente, atribuído aos pensamentos de 

Alexander Gottlieb Baumgarten e Giambattista Vico, seguido imediatamente por 

Immanuel Kant, Friedrich Von Schiller e Friedrich W. J. Von Schelling 

(MARCONDES, 1997; SCRUTON,1995; STRATI, 2000; 2007). 

A apreensão do termo estética, como ciência da arte e do belo, ocorreu com a lógica 

poética do filósofo napolitano Giambattista Vico e, por volta de 1750, com a publicação 

do livro intitulado Aesthetica, pelo filósofo berlinense Alexander Baumgarten. De 

acordo com Strati (2000; 2007), estes pensadores entendem a estética como tudo o que 

diz respeito aos nossos sentidos e pertence à nossa experiência sensorial, que não é 

mental, reconhecem o conhecimento sensorial e o distinguem do conhecimento racional. 

Para eles o conceito de estética envolve a capacidade de julgar percepções sensíveis que 

o juízo intelectual não é capaz de compreender.  

O anticartesianismo de Vico, sua radical oposição à explicação racional cartesiana e a 

ênfase que oferecia à poesia mítica e ao raciocínio por metáforas, fez com que sua 

filosofia estética se tornasse fundamental para a abordagem estética. Segundo Vico 

(1999), para conhecer os princípios de uma sociedade é necessário conhecer o 

pensamento mítico e os sentimentos das pessoas que a construíram. De acordo com 

Strati (2000; 2007), a lógica de Vico não era racional, mas sim, poética. E, segundo 

Strati (2007), é exatamente na lógica poética que reside a importância dos pensamentos 

de Giambattista Vico para a compreensão da estética da vida organizacional. A partir de 

Vico e Baumgarten o estudo da estética foi estabelecido como a ciência da sensação e 

dos sentimentos advindos destas sensações (SCILLAG, 2003).  

As idéias originadas no estudo da estética, realizado por Baumgarten e Vico, foram 

seguidas por Immanuel Kant, cuja contribuição ao formular o conceito de estética foi 

decisiva. Kant (1952) desejava proporcionar uma base positiva para juízos de avaliação 

e para ele o julgamento estético não estava ligado a usos, necessidades ou interesses, 

mas sim à satisfação de um desejo livre de conceitos e desinteressado, isto é, sem as 

exigências do raciocínio prático.  
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Kant (1952) qualificou como experiência estética o prazer advindo das emoções, 

sentimentos e impressões relacionadas ao que se apreende como belo, ou seja, diante do 

belo o ser humano experimenta momentos de puro deleite. Esse filósofo argumentava 

que a experiência estética era uma atitude contemplativa e que por isso não deveria ser 

uma ação instrumental. Monthoux (2000) observa que Kant tinha uma concepção da 

arte como um pedaço da natureza divina. 

No final do século XVIII, o poeta Friedrich Von Schiller ofereceu um conteúdo 

aprimorado à visão kantiana do senso estético como desinteressado. Para este pensador, 

o “desinteressado” torna o homem livre e relaxado, portanto, adequado às atividades 

artísticas. Diferentemente de Kant, Schiller descreveu a arte como a mais elevada 

atividade humana. Por meio da arte o homem é capaz de se autoconhecer e se 

desenvolver de acordo com seus princípios inatos (SCRUTON, 1995). 

Em seguida, Schelling, como Schiller, compactuou com uma visão romântica da arte e 

de acordo com Scruton (1995:210), “buscou descrever o modo estético de entendimento 

como parte indispensável da consciência humana”.  Schelling criou a disciplina da 

história da arte e fez com que a experiência estética se transformasse no apogeu do 

conhecimento humano. 

Assim, reconhece-se que a importância da compreensão estética vem sendo construída 

ao longo dos séculos. Contemporaneamente, a abordagem estética tem se estendido, 

além da filosofia, a múltiplos campos de conhecimento, como a arquitetura, a psicologia 

e aos estudos organizacionais.  

A perspectiva estética nos estudos organizacionais, ainda que provocando certo 

estranhamento, tem chamado a atenção de alguns pesquisadores que vêm se apropriando 

de seus conceitos com o objetivo de elucidar fenômenos complexos que se manifestam 

no cotidiano das organizações (GAGLIARDI, 1990; 2001; 2007; STRATI, 2000; 2007; 

2009; 2010; LINSTEAD e HÖPFL, 2000; RUSTED, 2000; WOOD JR e CSILLAG, 

2004; TAYLOR e HANSEN, 2005), como será visto na próxima seção. 
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3.2 A Abordagem Estética na Compreensão de Fenômenos 

Organizacionais 

 

O dito popular argumenta que “o que os olhos não vêem o coração não sente”. Será 

mesmo? Se fosse assim, bastaria fechar as pálpebras para que o “coração” estivesse 

sempre protegido. Na verdade, tudo o que é percebido por qualquer dos sentidos 

humanos, pode fazer o “coração” sofrer. 

Como será que se sentem os funcionários de um escritório que, ao trabalhar, ouvem, 

insistentemente, o barulho ensurdecedor de uma britadeira a funcionar do lado de fora 

do prédio? O que será que estes mesmos funcionários sentem, quando o cheiro de algum 

produto químico, utilizado para a limpeza do escritório ao lado, invade seu ambiente de 

trabalho?    

Com toda a certeza, mesmo sem a percepção visual o coração poderá sentir. Eis o que 

Strati (2007:09) afirma constituir “a estética na vida organizacional: suavidade e 

obsessão, sentimento de prazer e desejo de destruição, fonte de conflito”. O problema, 

segundo o autor, não é organizacional, muito embora ele atinja aos funcionários de uma 

organização. Trata-se de um problema estético, já que diz respeito às faculdades 

sensoriais humanas – audição e olfato – e a capacidade que esses funcionários possuem 

de fazer um juízo estético. 

A compreensão estética começou a ser desvelada para os estudiosos das organizações 

nas últimas décadas, portanto, trata-se de uma abordagem relativamente recente em 

estudos organizacionais. Os primeiros estudos que demonstraram interesse na estética 

das organizações analisaram apenas a concretude das organizações e sua natureza física 

(STRATI, 2007), mas a abordagem estética, segundo o autor, pretende ir além da 

análise do design físico dos ambientes organizacionais. A abordagem proposta pelos 

estudiosos da estética organizacional visa estudar os símbolos e culturas construídos e 

reconstruídos pelos participantes no cotidiano das organizações.    

Gagliardi (2007) argumenta que o que se viu até a década de 70 foi a hegemonia de uma 

corrente racionalista positivista nos estudos organizacionais. O interesse de pesquisa 
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limitava-se ao plano racional no qual valorizavam-se as variáveis consideradas objetivas 

e mensuráveis. Gagliardi (2007:329) ressalta: 

 “Only at the end of the 1970s researchers 

interested in organizational symbolism claim 

that organizations are primarily cultures, 

characterized by distinct local paradigms and 

place hitherto overlooked ideational and 

symbolic aspects at the top of the research 

agenda.” 

Na verdade, ainda hoje, as empresas parecem viver sob a égide da racionalidade na qual 

se privilegia cifras, técnicas, ferramentas e modelos na expectativa de alcançar eficácia 

na gestão. Entretanto, no “mundo real” as organizações são muito mais que números e 

organogramas; as organizações são povoadas por sentimentos, formas e cheiros 

impossíveis de serem compreendidos por modelos matemáticos (WOOD Jr, CSILLAG, 

2004). Assim, uma análise mais próxima, que vise compreender o universo 

organizacional, revelará um cotidiano permeado por crenças, valores, critérios 

subjetivos e pela moralidade subjacente aos seus sistemas (BARBOSA, 2009). É esta 

proximidade que, segundo alguns estudiosos, é ofertada pela abordagem estética. 

A abordagem estética começa a ganhar maior notoriedade em estudos organizacionais a 

partir da década de 80, mais especificamente a partir de algumas publicações como, por 

exemplo, uma edição especial dedicada à abordagem estética, da Academy of 

Management Review, publicada em 1992, e de alguns eventos como o Standing 

Conference on Organizational Symbolism (SCOS) realizado em Milão no ano de 1987 

cujo principal tema foi The Symbolics of Corporate Artifacts. Esta conferência buscou 

discutir a relação existente entre os artefatos e os códigos culturais, ou seja, objetivou 

entender se os elementos mais explícitos – mais observáveis - da cultura corporativa são 

significativos para o entendimento da cultura organizacional.  

Portanto, a SCOS visou, primordialmente, apresentar estudos que desvelassem a 

relevância metodológica deste tema para a teoria e pesquisa organizacional; avaliar até 

que ponto é verdadeira a afirmação de que os elementos visíveis da cultura corporativa 

são facilmente observáveis, porém menos significativos para o entendimento da cultura 

organizacional; e identificar qual a relação entre os artefatos e o código cultural 

(GAGLIARDI, 1990). 
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Gagliardi (2001:128) defende que o espaço organizacional refina algumas de nossas 

capacidades de perceber. Para o autor, o espaço físico de uma organização é, na 

verdade, “um contexto que solicita seletivamente – e, portanto “cultiva” – todos os 

nossos sentidos”. Assim, o espaço físico é propício ao que ele chamou de “experiência 

estética”.  

Conforme já explicitado na Contextualização do Problema desta tese, a estética nas 

organizações é definida como uma forma de conhecimento humano fornecido pelos 

órgãos dos sentidos e pela capacidade que se tem de fazer um juízo estético. Sendo 

assim, a abordagem estética nas organizações diz respeito não apenas às faculdades 

sensoriais, mas também à faculdade humana de julgamento (STRATI, 2007) destacada 

na seção, a seguir. 

 

3.3 O Juízo Estético 

 

Declarar que trabalhar numa determinada organização é prazeroso ou desagradável, que 

o trabalho nela realizado é fantástico ou não, que seus integrantes são elegantes ou não, 

é emitir um juízo sobre a vida organizacional, construída e reconstruída em seu 

cotidiano. Trata-se de um juízo estético (STRATI, 2007). 

O juízo estético é descrito por Strati (2007) como um sexto sentido que, se acrescentado 

às nossas faculdades perceptivas, pode nos aproximar ou afastar de um determinado 

contexto, visto que é o juízo estético que nos faz, por exemplo, aceitar ou repudiar uma 

determinada situação. O juízo estético está associado a culturas, sejam elas 

organizacionais, sociais ou linguísticas (STRATI, 2007). Gagliardi (2007) observa que 

o juízo estético foi negligenciado na corrente racionalista positivista. Para o autor, essa 

corrente de pensamento não valorizou o que se considera uma parte relevante da 

experiência humana: a nossa maneira de perceber e sentir a realidade. 

A estética é apreendida pelos órgãos dos sentidos e irá variar em função do juízo 

estético. Portanto, irá variar de indivíduo para indivíduo e propiciar a aquisição de 
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conhecimentos distintos. Dean Jr, Ramirez e Ottensmeyer (1997:422) afirmam à luz dos 

pensamentos da filósofa americana Suzanne Langer, que as experiências estéticas estão 

relacionadas com a vida sentida. Segundo os autores “Mind appreciates life through 

feeling”. 

De acordo com Strati (2007), a aplicação do juízo estético necessita de um princípio que 

a norteie e, tal princípio, deve ser exercido caso a caso. Sendo assim, o autor conclui 

que o juízo estético não pode ser aprendido, visto que não existem conceitos que 

possam definir a aplicação de regras para cada caso individualmente. Por outro lado, 

Strati (2007:164) afirma que: “o juízo estético não é uma projeção arbitrária da 

subjetividade do sujeito cognitivo”. O juízo estético compreende uma relação entre o 

elemento julgado como, por exemplo, uma organização, e o sujeito cognitivo que julga.  

O juízo estético não apresenta uma propriedade científica da organização julgada, mas 

uma propriedade do que a organização representa para o sujeito cognitivo, ou seja, é a 

informação sobre como o indivíduo, que expressa o juízo, representa a organização para 

si mesmo. Portanto, a importância do juízo estético para o estudo da estética 

organizacional reside na representação que o juízo estético transmite ao pesquisador. 

A estética, tal como definida, está estreitamente vinculada ao conhecimento tácito dos 

membros de uma organização, ou seja, a estética está ligada a tudo o que o ser humano 

é capaz de fazer, mas que, na maioria das vezes, não consegue descrever como. Polanyi 

(2009:4) defende: “I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that 

we can know more than we can tell”. O autor argumenta que os seres humanos 

constroem conhecimento a partir de seus envolvimentos com os objetos. Nos termos de 

Nonaka e Takeuchi (1997) para se conhecer algo é preciso criar sua imagem por meio 

da integração tácita de detalhes. 

Strati (2007) observa uma conexão estreita entre a distinção de conhecimento sensorial 

e conhecimento racional feita por Baumgarten e a distinção de conhecimento tácito e 

conhecimento explícito apresentado por Polanyi.    

Já o conhecimento explícito está descrito em algum lugar, de forma visível, pode ser 

codificado e partilhado por meio, por exemplo, de um artefato organizacional. Segundo 

Strati (2007), qualquer característica de uma organização que seja capaz de nos “contar” 
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algo sobre aquela organização pode ser chamada de artefato organizacional. Tendo em 

vista que autor acrescenta que por meio dos artefatos é possível conhecer com 

fidelidade a identidade cultural de uma organização, sua cultura material e suas formas 

de controle, na próxima seção o tema será apresentado mais detalhadamente. 

 

3.4 Os Artefatos Organizacionais 

 

Gagliardi (1990:3) observa que a palavra artefato tem um significado literal, comumente 

encontrado e que pode ser definido como: 

 “(a) um produto da ação humana que existe 

independentemente de seu criador; (b) 

intencional, em sua essência, ou seja, visa 

resolver um problema ou satisfazer a uma 

necessidade; (c) percebido pelos sentidos, uma 

vez que é dotado de corporalidade ou 

fisicalidade”.  

O autor enfatiza que dependendo do contexto no qual a palavra é utilizada pode existir 

maior ou menor ênfase em um dos três itens apresentados. 

Na visão de Schein (2007) os artefatos são manifestações superficiais de um fenômeno 

cultural. Os artefatos estão na superfície dos níveis de análise cultural e inclui tudo o 

que se pode ver, ouvir, sentir, como por exemplo, a arquitetura de um prédio, a 

linguagem utilizada, o vestuário das pessoas, a comida ou a textura de um produto. Para 

o autor, os artefatos são facilmente observáveis, tangíveis, mas difíceis de serem 

decifrados. Schein (2007) afirma que a cultura é formada por diversas camadas e que 

cada uma delas representa o grau pelo qual o fenômeno cultural é explícito ao 

observador. Essas camadas variam de manifestações tangíveis, que podem ser sentidas, 

observadas, aos níveis mais profundos, inconscientes e que ele denomina de suposições 

básicas.  
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Trompenaars (1994), assim como Schein (2007), acredita que a cultura se apresenta por 

meio de camadas ou níveis, e argumenta que o primeiro contato de um indivíduo com 

uma nova cultura, se faz por meio de elementos mais concretos – os artefatos - que se 

encontram no nível externo de cultura. Trompenaars (1994) observa, também, que é no 

nível externo e observável da cultura que normalmente se iniciam os preconceitos.   

Gagliardi (1990) contra-argumenta Schein (2007) e afirma que os artefatos não são 

manifestações secundárias e superficiais de um fenômeno cultural mais profundo. Ao 

contrário, Gagliardi (1990) defende que os artefatos constituem um fenômeno cultural 

primário capaz de influenciar a vida organizacional, controlar e educar as faculdades 

sensoriais de seus integrantes e, portanto, influenciar a forma como os indivíduos 

percebem a realidade. Nas palavras de Alvesson e Berg (1992) a própria cultura 

organizacional pode ser considerada um artefato quando se observa, por exemplo, suas 

logomarcas, cerimônias, rituais.  

Para tanto, os artefatos, segundo Gagliardi (1990), precisam ser considerados não 

apenas em termos funcionais ou por sua tangibilidade, como argumentam Schein e 

Trompenaars, mas também, pelo seu simbolismo e, principalmente, no que diz respeito 

ao seu pathos. Na dinâmica organizacional, uma simples cadeira, por exemplo, pode 

revelar poder, status, grau de hierarquia, formalidade e informalidade, pode também 

provocar prazer, pavor, ansiedade. Assim, Gagliardi (1990) e Strati (2007), 

contradizendo Schein (2007), observam que a percepção estética permite decifrar o 

significado dos artefatos, revelando o nível mais profundo da cultura organizacional.  

Dean Jr, Ramirez e Ottensmeyer (1997), argumentam com base em Scruton (1994), que 

apesar da forma ser considerada uma ponte entre a experiência estética e os fenômenos 

organizacionais, em estética, forma e conteúdo estão fortemente vinculados.  

“When looking at a painting, I do not see only 

colors, lines and shapes. I see the world that is 

represented by them; the drama which 

animates that world; the emotion that is 

expressed through it.  In short, I see a 

meaning”. (SCRUTON, 1994) 
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Neste sentido, Arnheim (2011) afirma que seria impossível, por meio da linguagem 

verbal, explicitar a experiência despertada por uma obra de arte. Segundo o autor, 

quando por meio do sentido da visão e das sensações, se contempla, por exemplo, um 

quadro de Rembrandt, o observador se aproxima de um mundo inédito – o mundo 

particular do artista – e, penetrar nesse mundo significa receber o caráter de suas luzes e 

sombras, os rostos e os gestos de seus seres humanos e a atitude face à vida por ele 

comunicada. As variáveis contidas nessa experiência, certamente, só poderiam ser 

parcialmente explanadas.  

Entretanto, é preciso ressaltar que a limitação existente ao se descrever uma experiência 

não está presente apenas nas experiências relacionadas à arte, mas em qualquer 

experiência, como por exemplo, quando um funcionário descreve seu chefe ou quando 

um médico apresenta um relatório sobre o estado de saúde de seu paciente. Segundo 

Arnheim (2011), isso ocorre porque a linguagem não é via direta para o contato sensório 

com a realidade; sua função é apenas nomear o que se vê, o que se ouve, o que se pensa, 

o que se toca. Assim, reconhece-se a relevância da comunicação visual na qual se faz 

uso de filmes ou fotos para registrar fenômenos. Tais imagens podem completar, ou até 

mesmo substituir, relatórios escritos. Entretanto, observa-se que para uma informação se 

tornar comum por meio de uma comunicação visual, é necessário o compartilhamento 

prévio de convenções entre os que transmitem e os que recebem a mensagem, visto que 

uma imagem pode sugerir diversas interpretações. 

No ambiente corporativo essa “educação do olhar” – ancorada em critérios de 

racionalidade instrumental – parece já ser bem explorada quando são apresentados em 

uma reunião gráficos com resultados alcançados, fotos com protótipos de novos 

produtos ou novas instalações físicas para a organização. 

Apesar do destaque aferido ao sentido da visão, Gagliardi (2001) argumenta que a 

organização, como realidade tangível, está disponível a todas as formas de 

conhecimento sensorial. Para o autor, toda cultura organizacional educa não apenas a 

experiência sensorial da visão, mas também educa o sentido do paladar, do olfato, do 

tato e da audição. 



41 

 

 

Flores-Pereira, Cavedon e Davel (2007:253) observam que até hoje os estudos 

organizacionais privilegiaram os artefatos físicos inanimados e, contrapondo essa 

hegemonia, apresentaram o corpo humano como um artefato físico animado. De acordo 

com os autores, o corpo do funcionário em atuação nas organizações “é lócus no qual o 

texto cultural é impresso, podendo, por isso, ser estudado a partir da dinâmica de suas 

práticas; seus produtos; processos e sentidos.” 

A estética organizacional não se restringe ao estudo da beleza presente nas instalações 

físicas da organização ou ao estudo da criatividade e elegância presente na prestação de 

serviços, ou seja, a estética não diz respeito apenas ao que é belo, agrada e fascina, mas 

também refere-se aos maus cheiros no ambiente laboral, ao barulho produzido pelas 

máquinas ou pelos próprios colegas de trabalho, aos vidros embaçados pela sujeira, às 

discussões em voz alta, às fofocas de mau gosto, enfim às percepções sensoriais que 

tornam desagradáveis o cotidiano nas organizações e que todos, provavelmente, 

prefeririam não ser submetidos a elas. Nesse sentido, Taylor e Hansen (2005) 

argumentam que a categoria do belo nas organizações é intuitivamente mais atraente, 

mas a categoria estética do grotesco pode ser a chave para a transformação 

organizacional. 

Assim, para a compreensão estética da vida organizacional, pesquisadores como, por 

exemplo, Dean Jr, Ramires e Ottensmeyer (1997); Taylor e Hansen (2005); Strati 

(2007; 2009; 2010) defendem a importância das categorias estéticas como será visto na 

seção a seguir. 

 

3.5 Categorias Estéticas  

 

Para que se possa apreender o sentido das categorias estéticas nos estudos 

organizacionais, é preciso acima de tudo considerar, segundo Strati (2007:187), o 

entrelaçamento entre “a vida organizacional, a faculdade de julgamento como sexto 

sentido do sujeito e as categorias estéticas”. 
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As categorias estéticas definem linhas de análise que destacam ainda mais o fato de que 

a abordagem estética busca adquirir conhecimento sobre as organizações, que difere do 

conhecimento lógico-racional, e constituem um conjunto de critérios que orientam os  

estudiosos organizacionais. Nesse sentido, Taylor e Hansen (2005) argumentam que 

assim como um estudo instrumental investiga eficiência e eficácia e um estudo ético  

investiga o certo e o errado, um estudo estético investiga categorias estéticas. 

As categorias estéticas que mais frequentemente surgiram nos estudos empíricos de 

Strati (2000; 2007), e que são defendidas por ele como úteis para a compreensão 

estética da vida organizacional, ressaltam não apenas a categoria do belo, notavelmente 

a mais estudada e considerada por mais de dois milênios quase um sinônimo de estética 

e arte, mas também, as categorias do sagrado, do pitoresco, do trágico, do feio, do 

ritmo, do cômico, do sublime e do gracioso. Segundo o autor, a multicategorialidade 

ganhou força a partir do final do século XVIII quando novas formas expressivas e 

esquemas narrativos passaram a ter tratamento distinto e tornou-se um fator essencial 

para a compreensão estética da vida organizacional.  

Muito embora categorias como, trágico, sublime e grotesco tenham orientado o 

desenvolvimento da filosofia estética européia desde o século XVIII e, juntamente com 

as teorias das artes, tenham construído uma rede de interpretações tradicionalmente 

estudada, não foi este o motivo que o fez escolhê-las. Strati (2007:184) argumenta:  

“Com efeito, essas categorias da filosofia 

estética e da teoria da arte não são meramente 

aplicadas à vida organizacional, como se o 

pesquisador empregasse um aparato conceitual 

estranho a ela (...). Ao contrário, elas são 

inerentes à vida organizacional da qual 

emergem.” 

 

As categorias estéticas demarcam caminhos que precisam ser percorridos quando se 

deseja compreender a vida organizacional. Caminhos que derivam de uma mistura de 

estética e teoria da organização e independem da estética filosófica e das teorias das 

artes. Na verdade, Strati (2007) considera que a abordagem estética utilizada na 
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pesquisa organizacional é impura, visto que não existe distinção entre o que se origina 

nas teorias organizacionais e na estética. O que existe é uma fusão.  

Além disso, as categorias defendidas e estudadas pelo autor, conforme apresentado no 

quadro 2, fazem parte do discurso corrente dos atores organizacionais, são expressões 

comumente usadas pelas pessoas para descrever suas vidas no cotidiano organizacional 

e, portanto, podem facilmente serem evocadas pelo pesquisador durante as entrevistas 

com os sujeitos da pesquisa. O autor ressalta ainda que nenhuma das categorias, se 

observada de forma isolada, propicia uma compreensão completa da organização 

estudada. Muito embora cada uma delas tenha se desenvolvido individualmente, 

reconhece-se que existem conexões estreitas entre elas e, portanto, a abordagem de uma 

categoria quase sempre conduz ao uso de outras.  Em outras palavras, mesmo que 

ocorra uma maior predominância de uma determinada categoria estética na linguagem 

cotidiana das organizações, será possível perceber certa imbricação, mesmo que sutil, 

com outras categorias. 

 

Quadro 2 – Categorias estéticas 

 

O belo 

Compreende o prazer, a atração, a paixão, enfim diz respeito a 

tudo que nos parece agradável. Essa categoria se interliga a 

outras categorias, ou seja, ao usar a categoria do belo sempre 

será possível inserir outras categorias.  

 

O sagrado 

Destaca o lado obscuro e ao mesmo tempo fascinante da 

organização. Compreende tudo o que não se relaciona com a 

racionalidade organizacional voltada para um fim e acentua o 

que é onírico, lendário, fantástico, único e que suscita 

reverência e adoração.  

 

 

O pitoresco 

Refere-se ao processo evocativo da experiência estética. Nos 

fala da experiência estética que se origina na evocação de tudo 

o que está na arte, nos lugares, nas arquiteturas. O termo refere-

se, na linguagem cotidiana, às paisagens coloridas, vívidas. 

Paisagens incomuns, mas capazes de provocar emoções 

estéticas agradáveis. 
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O trágico 

Ressalta os atos heróicos na vida organizacional. Ela ressalta as 

paixões e tragédias na rotina organizacional que muitas vezes 

causam conflitos e catarses coletivas. Nos fala do prazer que 

muitas vezes advêm do sofrimento.  

 

O feio 

A categoria da fealdade na vida organizacional, 

independentemente dos disfarces pela cultura organizacional, 

compreende tudo o que é repugnante, alienante, medíocre, 

monótono, tedioso, chocante, desagradável.  Ressalta-se que a 

categoria estética do feio não é definida pela negação do belo. 

 

Agógicas - O ritmo 

Dizem respeito ao ritmo das atividades realizadas numa 

organização: o ritmo na tomadas de decisão, nos fluxos de 

trabalho e no modo com a organização interage com seu meio 

externo. As categorias agógicas nos falam das interrupções e 

dos prolongamentos, devido a atrasos. 

 

O cômico 

Compreende tudo o que é grotesco, ridículo, irônico e que 

suscita riso, na vida organizacional. São os ditos espirituosos, os 

apelidos, as piadas por vezes maldosas. A categoria estética do 

cômico está intimamente relacionada com a categoria do feio, 

mas que acaba sendo ressaltada pela vertente da comédia.  

 

O sublime 

Destaca tudo o que é grandioso, o decoro, a decência, a 

moralidade, a “nobreza de espírito” daqueles que participam da 

vida organizacional e ajudam a construir sua grandeza. É quase 

divino. Diz respeito à subjetividade presente na descrição da 

beleza de um trabalho ou organização.  Essa categoria está mais 

próxima do belo. 

 

O gracioso 

Ressalta a elegância, a civilidade, a cortesia, a polidez, ou seja, 

tudo o que nos encanta nas relações interpessoais. Diz respeito 

ao prazer visual e auditivo provocado pelas pessoas (suas 

roupas, seus comportamentos) e pelos artefatos organizacionais. 

O gracioso envolve os sentidos públicos da visão e da audição. 

É a categoria que mais nos remete à qualidade de vida nas 

organizações.  

Fonte: apoiado em Strati (2007) 
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Como dito anteriormente, as categorias apresentadas no quadro 2, são aquelas 

encontradas com maior frequência por Strati (2007) em seus estudos empíricos; 

entretanto, reconhece-se que existem inúmeras categorias estéticas que podem emergir 

do campo. As experiências estéticas não só transformam as organizações, mas também 

as lentes que se usa para visualizá-las (TAYLOR; HANSEN, 2005). 

Dean Jr, Ramires e Ottensmeyer (1997) consideram o significado da estética nas 

organizações fundamentado na experiência da beleza em contraste com a experiência da 

fealdade, e afirmam que as experiências estéticas vivenciadas pelas pessoas podem nos 

dizer muito a respeito do comportamento organizacional. Segundo os autores, a beleza 

pode interferir na decisão das pessoas tanto no que tange à escolha do que fazer quanto 

à escolha da organização para realizar o trabalho. Além disso, a perspectiva estética 

pode explicar a existência (ou não) de um bom ambiente organizacional, a forma como 

a resistência a mudanças, a confiança na liderança, entre outros comportamentos. 

Assim, a perspectiva estética cumpre o papel de compreender as organizações 

contemporâneas e, não apenas, transformá-la em mais uma ferramenta que vise tornar as 

organizações mais lucrativas (STRATI, 2007). 

No próximo capítulo será abordada com maior profundidade a dimensão cultural no 

estudo das organizações, em especial, das organizações públicas, visto que, como 

reconhece Strati (2007), os estudos culturais são altamente relevantes para o 

desenvolvimento dos estudos e pesquisas que utilizem a abordagem estética 

organizacional.  Rusted (2000) observa que muito embora os estudos de estética 

organizacional e cultura nas organizações tenham se desenvolvido a partir de um 

mesmo período, raramente esses campos de estudo se sobrepõem, apesar de possuírem 

interesses mútuos. 
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4. Cultura Organizacional 

 

“Antes de mais nada, a cultura é linguagem, é 

código. Ela fornece um referencial que permite aos 

atores dar um sentido ao mundo em que vivem e a 

suas próprias ações.” 

 Fernando Prestes Motta 

 

 

Este capítulo objetiva oferecer consistência à investigação proposta, apresentando 

estudos já realizados sobre o tema abordado. Assim, será apresentada uma revisão da 

literatura no que concerne à cultura organizacional, traços culturais brasileiros na 

organização, em especial na organização pública, características da administração 

burocrático-tradicional e características e limites da administração pública gerencial.   

 

 

4.1 Origem do Termo 

 

O termo cultura possui a mesma origem do verbo cultivar – lavrar a terra – e seu 

conceito possui uma longa e diversificada história. Em algumas civilizações cultura 

representa o refinamento da mente e, principalmente, as consequências desse 

refinamento, ou seja, educação, arte, literatura (PIRES e MACEDO, 2006). Portanto, 

cultura é um construto que permite múltiplas definições (MOTTA, 2006).  

Trompenaars (1994:21), ao buscar decifrar o significado de cultura, afirma que 

“vivemos e respiramos por meio dela”. Segundo o autor, a cultura não é um objeto 

físico, mas, como um artefato, é construída por meio das interações humanas. Na 
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verdade, trata-se de um processo relacional, visto que é feita por meio das relações 

humanas e determina novas interações. Fleury e Fisher (1996:117) argumentam que: 

“a cultura é concebida como um conjunto de 

valores e pressupostos básicos expresso em 

elementos simbólicos, que em sua capacidade de 

ordenar, atribuir significações, construir a 

identidade organizacional, tanto age como 

elemento de comunicação e consenso, como 

oculta e instrumentaliza as relações de 

dominação.” 

O começo das teorizações sobre o tema cultura ocorreu na antropologia. Inicialmente, 

os antropólogos se dedicaram ao estudo das sociedades tribais, mas com o passar do 

tempo os estudiosos se voltaram para o estudo de outros tipos de organização, afinal 

percebeu-se que o exótico não necessariamente se encontrava na floresta, mas poderia 

ser encontrado em um escritório ao lado (CAVEDON, 2004). 

Já a expressão cultura organizacional surgiu pela primeira vez, em meados da década de 

60, por meio dos consultores de Desenvolvimento Organizacional (DO) que defendiam 

mudanças nas relações internas das organizações e a implantação de valores 

considerados mais humanísticos. Esses valores, quando compartilhados, criavam, 

segundo os consultores, uma cultura organizacional que favoreceria o comprometimento 

dos funcionários com os propósitos de suas organizações. Esse conceito de cultura 

organizacional, apresentado pelos estudiosos de DO, teve por base os estudos 

realizados, na década de 30, na Escola das Relações Humanas (ERH). A ERH propiciou 

um olhar mais sociológico das organizações e, apesar da dimensão cultural não ter sido 

explicitada, foi possível percebê-la na preocupação com a existência dos grupos 

informais e nas relações interpessoais existentes (BARBOSA, 2003). 

Essa idéia de cultura, levantada na década de 60, acabou por não fomentar grandes 

discussões de caráter epistemológico e não obteve uma avaliação satisfatória. Somente a 

partir da década de 80 a trajetória da cultura nos estudos organizacionais se tornou mais 

evidente, ou seja, os teóricos da administração perceberam que a cultura era uma 

variável que deveria ser considerada para compreender a complexidade existente nas 

organizações e ser considerada nas tomadas de decisões (AIDAR; BRISOLA; MOTTA; 

WOOD JR, 2004; BARBOSA, 2003; 2009; FREITAS, 2006). Datam dessa época, por 
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exemplo, obras que a despeito de terem sofrido críticas e releituras, ainda hoje 

permanecem em discussão, tais como Organizational and leadership de Edgar Schein e 

Culture’s consequence de Geert Hofstede. 

A possibilidade de interferir na cultura de uma organização surgiu como uma panacéia, 

isto é, como um instrumento de intervenção capaz de solucionar todos os problemas 

organizacionais (CAVEDON, 2004). Dessa forma, a inserção da dimensão cultural nos 

estudos organizacionais veio acompanhada de responsabilidade. Afinal, tanto o sucesso 

quanto o fracasso de uma organização parecia estar associado à sua cultura.  Nesse 

contexto, conforme observa Schein (2007), fomentou-se o desenvolvimento de tipos de 

culturas – fortes, de qualidade, de atendimento ao cliente – que levasse as organizações 

a resultados eficazes.  

Barbosa (2003), entretanto, ressalta que o interesse dos estudiosos em administração, 

pela dimensão cultural, constituiu apenas uma ressignificação, ou seja, o interesse dos 

administradores contribuiu para mais uma mudança de status que o cultural sofreu na 

sociedade contemporânea. De acordo com a autora, o novo status conferido ao cultural 

possibilitou que a dimensão simbólica passasse a ser considerada, de forma mais 

explícita e relevante, para o entendimento da realidade. Até então a cultura                             

era comumente percebida nas organizações como uma variável residual – possível de 

ser neutralizada – ou como um elemento estrutural – capaz de conformar os indivíduos 

inseridos em seu contexto.  

Ancorada na visão de Geertz (1973) que define cultura como uma ciência interpretativa, 

gestores e administradores, nesse novo cenário, transformam-se em intérpretes da 

realidade. Geertz (1973:10) defende um conceito de cultura como essencialmente 

semiótico, ou seja, como sistemas de signos – símbolos - interpretáveis. Na visão desse 

antropólogo, “culture is not power, something to which social events, behaviors 

institutions, or processes can be causally attributed, it is a context, something within 

which they can be intelligibly”. 
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Assim, interpretar a cultura organizacional, com densidade, como sistemas de símbolos 

parece torna-se indispensável às organizações contemporâneas porque permite 

identificar valores e comportamentos compartilhados no quotidiano que possibilitem 

orientar os gestores em suas ações. Nesse caminho, Barbosa (2003) observa que os 

gestores deixam de ser técnicos e passam a ser intérpretes, mas a autora ressalta que 

essa interpretação não significa gerar um único código para os seus seguidores. 

Significa apenas atribuir um sentido aos acontecimentos.  

A despeito da polissemia que se apresenta quando se trata do conceito de cultura 

organizacional, nessa pesquisa partiu-se da definição que se consolidou como um 

referencial para os administradores e, por conseguinte, se tornou a mais recorrente nos 

estudos sobre o tema. Assim, nesse estudo, entende-se por cultura organizacional um 

conjunto de crenças, símbolos e valores que são compartilhados por todos em um grupo. 

Nesse sentido, Barbosa (2003; 2009) observa que compartilhar valores não implica, 

necessariamente, consenso e coesão, ou seja, não significa que todos concordem com os 

valores compartilhados. Compartilhar, segundo a autora, significa dividir e conhecer. 

Schein (2007), por sua vez, acrescenta que só o compartilhamento não basta para 

caracterizar cultura; para o autor, cultura também implica outros elementos como 

estabilidade estrutural, profundidade, extensão e padronização. 

Freitas (2006: 300) afirma que “cultura é um instrumento político”, visto que a cultura 

demarca território, estabelece uma visão de mundo.  Ainda de acordo com Freitas 

(2006) é a partir da cultura organizacional que se conhece – visto que é ela quem 

comunica – as prioridades, os comportamentos e as ações que ancoram a construção de 

um projeto, de uma missão organizacional. Entretanto, é preciso certa cautela para não 

conferir ao conceito de cultura um caráter pragmático e fortemente instrumental e, 

assim, transformá-lo em mais uma tecnologia para intervenção na realidade. 

Outro ponto levantado pela literatura, ao discutir o conceito de cultura organizacional, 

refere-se ao fato das organizações sob estudo, em alguns casos, serem tratadas de forma 

isolada do seu contexto social. Barbosa (2003) salienta que, muitas vezes, pesquisadores 

organizacionais tendem a trazer o conceito de cultura organizacional, discutido em 

outros países, para o Brasil, sem a devida relativização e observa ainda que nenhuma 

organização existe num vácuo. Muito embora se associe a gestão a um processo 
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objetivo e racional, não se pode esquecer que a gestão de uma organização é 

condicionada aos valores, princípios e tradições da sociedade na qual está inserida, ou 

seja, as características culturais da sociedade tendem a se refletir nas culturas 

organizacionais (PIRES e MACEDO, 2006). 

Vieira et al (2002), em ensaio no qual analisam aspectos da cultura brasileira presentes 

nas organizações empresariais e estatais, afirmam que estes aspectos não só definem o 

escopo do relacionamento das organizações com o mercado, como também acabam por 

influenciar o desenvolvimento de processos e medidas administrativas dessas 

organizações. Assim, na próxima seção serão abordados os traços culturais brasileiros 

prevalecentes nas organizações. 

 

4.2 Traços Culturais Brasileiros na Organização 

 

Caldas (2009:54), ao explicar a complexidade que existe quando se tenta compreender a 

cultura e a realidade do Brasil, cita uma frase rotineira do compositor Antonio Carlos 

Jobim: “O Brasil não é para iniciantes”.  Talvez por isso ainda se permaneça diante da 

questão levantada, há alguns anos, por Renato Russo em uma banda de rock: “Que país 

é esse?” 

Tal complexidade se evidencia nas diversas etnias e costumes que originaram os traços 

culturais brasileiros. A cultura brasileira é plural, complexa e multifacetada 

(HOLANDA, 1997; MOTTA e ALCADIPANI, 1999; ALCADIPANI; CRUBELLATE, 

2003; FREITAS, 2006; MOTTA e CALDAS, 2006; BOSI, 2008; CALDAS, 2006; 

2009). Nossas raízes diversas são a base para a compreensão desses traços que fazem 

com que cada indivíduo possa enxergar a si mesmo como brasileiro (FREITAS, 2006).  

Com tanta diversidade em sua formação pode-se imaginar estar diante, como diria o 

escritor e jornalista Sergio Porto, do “samba do crioulo doido”. Entretanto, Bosi (2008) 

observa que, a despeito da inexistência de uma cultura brasileira homogênea que possa 
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definir a matriz dos nossos comportamentos e dos nossos discursos, tal caráter plural da 

cultura brasileira não implica a existência do caos.  É preciso lembrar que as dimensões 

geográficas do Brasil e seus diversos contextos demográficos tornam natural a 

pluralidade. Freitas (2006) complementa ao afirmar que mesmo diante de imensa 

diversidade e, por conseguinte, do aparente caos, existem traços comuns que dão forma 

a uma identidade social.  

São muitos os traços brasileiros identificados por estudiosos: a valorização das relações, 

o personalismo, o paternalismo, a estrutura social hierárquica, a malandragem, a 

flexibilidade, o formalismo, a orientação para o curto prazo, o coletivismo, a elevada 

distância do poder, a aversão à incerteza, a não distinção entre o público e o privado, 

são alguns exemplos (HOLANDA, 1997; FREYRE, 1984; HOFSTEDE, 1984; 

DaMATTA, 1997; MOTTA e CALDAS, 2006). Observa-se que muitos traços culturais 

brasileiros são ambíguos. Afinal, “somos a sociedade da mistura, do intermediário, do 

mulato.” (FREITAS, 2006:54). 

A ambiguidade dos traços culturais brasileiros é corroborada ao observar-se, por 

exemplo, o traço da flexibilidade. Este, tanto pode ser percebido e aceito como a 

capacidade de adaptação de uma organização frente a novas situações, o que favoreceria 

um processo de mudança que exija criatividade e inovação, como também pode ser 

percebido e aceito como a capacidade de uma organização burlar as relações formais 

com o uso do “jeitinho” (MOTTA, 2006).  

A flexibilidade, o dinamismo e a originalidade na busca por soluções se apresentam na 

figura do malandro. A figura do malandro, nesse cenário, não representa o cidadão fora 

da lei, mas aquele que é capaz de se adaptar, com sucesso, às mais diversas situações. 

Talvez seja o mestre do “jeitinho”, quando malandramente é capaz de driblar as normas, 

sem contestá-las abertamente (DaMATTA, 1991). Ao evitar o conflito aparente com a 

lei, o malandro surge como a figura do homem sociável que transita com simpatia e 

elegância em todos os ambientes.  

O personalismo é apontado como um dos traços culturais mais presente nos estudos da 

cultura brasileira. No Brasil, o valor parece estar na diferença, no sentimento de ser 

especial (CALDAS, 2009). Afinal somos uma sociedade cuja forte presença da 
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hierarquia pode ser evidenciada desde os tempos dos engenhos de cana de açúcar. Os 

senhores de engenho representam a incorporação da centralização do poder e do 

distanciamento existente entre as classes sociais (HOLANDA, 1997). A centralização 

do poder e o personalismo têm como síntese o paternalismo (BARROS e PRATES, 

1996). Segundo Freitas (2006), trata-se de uma relação na qual o pai, detentor do poder, 

ao mesmo tempo em que controla o subordinado, também oferece proteção a ele – as 

relações pessoais.  

Assim, os traços aqui destacados, e outros não contemplados neste estudo, podem 

apresentar-se tanto como facilitadores, quanto como inibidores quando uma organização 

objetiva viabilizar mudanças. Motta e Caldas (2006:19) ensinam: 

“Os pressupostos básicos, os costumes, as 

crenças e os valores, bem como os artefatos 

que caracterizam a cultura de uma empresa, 

trazem sempre de alguma forma, a marca de 

seus correspondentes na cultura nacional. Não 

há como, portanto, estudar cultura das 

empresas que operam em uma sociedade, sem 

estudar a cultura – ou as culturas – dessa 

sociedade.” (MOTTA, 2006:19) 

Entretanto, apesar da indiscutível relevância, os autores ressaltam que cada vez mais se 

evidencia a falta que o entendimento da cultura brasileira tem feito ao estudo da cultura 

organizacional no Brasil. 

Assim a adesão à mudança só parece viável quando são considerados os pressupostos, 

valores, crenças da organização e de cada identidade profissional existentes na 

organização. Neste sentido, Machado (2005) com base em Denys Cuche (1996), 

considera que a cultura organizacional influencia também a identidade da organização 

na medida em que os valores e crenças do grupo interferem na representação que eles 

constroem acerca da organização. A viabilização de mudanças no setor público não 

percorre um caminho diferente, ou seja, é necessário desvelar, minimamente, os traços 

culturais brasileiros presentes na administração pública, como será visto na próxima 

seção.   
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4.3 Traços Culturais Brasileiros na Administração Pública 

 

Em seu ensaio teórico Vieira et al (2002:6), consideram que, no Brasil, há uma 

predominância do conteúdo emocional na cultura de um modo geral e, apontaram que o 

“homem cordial”, “... manifesta sua aversão a qualquer tipo de ritualismos e somente 

aceita relações sociais com base pessoal.” Assim, um individualismo e o consequente 

descaso por ideais comunitários, e a busca de prazeres de curto prazo caracterizam o 

homem cordial. Deste modo, a atuação do homem cordial seria oposta ao 

comportamento esperado numa organização burocrática, visto que como apontado por 

Rodrigues e Sá (1984), o homem da organização burocrática deve funcionar numa 

hierarquia bem definida de autoridade, divisão do trabalho fundamentada em 

especialização funcional, regras e procedimentos formais, impessoalidade e seleção com 

base na competência.  

Neste estudo, com base em pesquisa bibliográfica, considera-se como traços culturais o 

autoritarismo e a centralização das decisões organizacionais, assim como o 

personalismo e o paternalismo nas relações pessoais. O autoritarismo se manifesta em 

situações onde há divisão de poder, tais como nas relações superior e subordinado, e na 

centralização de decisões. 

O personalismo originou-se da imposição da industrialização para que o brasileiro 

distinga entre “pessoa” e “individuo”. Nas organizações burocráticas, a impessoalidade 

no relacionamento pretende ser preservada pela formalização e pelo dever de aplicar 

regras. No entanto, na prática o tratamento impessoal termina por ceder aos laços de 

amizade. 

Assim, as relações entre subordinado e superior assumem o caráter pessoal. O 

personalismo enfraquece o poder de controle das leis burocráticas e o tratamento 

impessoal é sempre rejeitado (RODRIGUES e SÁ, 1984). Villardi et al (2007) 

reconheceram três estratégias disponíveis na administração pública diante da iminência 

da aplicação da lei ou regulamento:  
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 o personalismo, isto é o uso das relações pessoais, o recurso da amizade; 

 a revelação ostensiva da própria identidade, isto é, “sabe com quem está 

falando?”; 

 a prática do “jeitinho”. 

O “jeitinho” brasileiro parece que se tornou praticamente uma forma obrigatória de 

ação, quando o cidadão se depara com o “não pode” prescrito por uma lei e driblando a 

negativa sem conflitos aparentes se obtém aquilo que se desejava (DaMATTA, 1992). 

Barbosa (1992:32) afirma que, grosso modo, o “jeitinho” pode ser definido como: 

“uma forma especial de se resolver algum 

problema ou situação difícil ou proibida; ou 

uma solução criativa para alguma emergência, 

seja sob a forma de burla a alguma regra ou 

norma preestabelecida, seja sob forma de 

conciliação, esperteza ou habilidade.” 

Portanto, o “jeitinho” tanto pode ser apreendido como algo pejorativo e próximo à 

corrupção como também pode ser lido como prova de nossa comprovada malandragem 

ao navegar socialmente. Neste sentido, DaMatta (1992) observa que, assim como o 

carnaval e o futebol, o jeitinho se transformou num elemento positivo, constitutivo de 

nossa identidade. 

O “jeitinho” foi discutido por Guerreiro-Ramos (1966) como uma categoria central da 

sociedade brasileira. Sua origem, segundo o autor, estava ancorada no formalismo, ou 

seja, devia-se o surgimento do “jeitinho” ao formalismo. É a discrepância entre o que a 

legislação prescreve e o que de fato se pratica. Motta e Alcadipani (1999), assim como 

Ramos (1966), também apontam o formalismo como causa, desde os tempos do Brasil 

Colônia, da existência do “jeitinho”, considerando que este seria uma resposta do 

brasileiro à imposição de estruturas das sociedades desenvolvidas, das quais depende. 

Os autores destacam que o “jeitinho” prevalece no quotidiano nas relações que 

deveriam ser intermediadas pela dominação burocrática weberiana. 
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Nos termos de Motta e Alcadipani (1999) o “jeitinho” pode ser encarado como 

mecanismo de controle social que é socialmente construído e que funciona pela 

competição econômica (sucesso) e pelo amor. Os autores consideram o “jeitinho” um 

traço cultural que já faz parte da moral brasileira de tal modo que, quando uma situação 

difícil se apresenta a um brasileiro, ele espera “dar um jeito” para resolvê-la. Faz-se uso 

do “jeitinho” para que o “não” não signifique o que semanticamente pretendia denotar.  

Motta e Alcadipani (1999) ilustram o recurso ao “jeitinho” explicando a “operação-

padrão”, que ocorre quando os funcionários de uma organização decidem realizar suas 

tarefas seguindo fielmente as normas pré-estabelecidas para aquela função, ou seja, 

seguem a normatização à risca. Desta forma, os autores alertam para uma relação 

dialética entre formalismo e “jeitinho”. 

Além do formalismo, uma característica da sociedade brasileira que explicaria o 

“jeitinho” é a cultura da pessoalidade descrita como: o valor que é pessoalmente 

atribuído à pessoa. Este valor pessoal sobrepõe-se, na maioria das vezes, sobre o 

interesse da coletividade, ou seja, os interesses pessoais são percebidos como mais 

importantes do que os apresentados pelo conjunto da sociedade. Consequentemente, não 

raro, se vê cada um favorecendo os seus interesses em detrimento do interesse do 

coletivo. 

A frase “Você sabe com que está falando?” embora diametralmente oposta à simpatia e 

humildade do “homem cordial” brasileiro, decorreria também do “jeitinho”, visto que [a 

frase] é comumente usada por alguém que se sente hierarquicamente superior e, 

portanto, acredita estar “habilitado” a infringir uma norma para atingir um objetivo. 

Com essa frase o solicitante pretende deixar claras as diferenças de status na sociedade 

brasileira.  

Guerreiro-Ramos (1966) acreditava que o “jeitinho” cairia em desuso à medida que o 

processo de industrialização exigisse, cada vez mais, critérios e relações impessoais. 

Barbosa (1992) quase três décadas depois verificou que o sistema burocrático impessoal 

e racional não tirou de cena o personalismo, visto que continuava cedendo lugar aos 

laços de sangue e amizade. No Brasil, parece continuar sendo mais importante conhecer 

com quem você está falando do que conhecer as leis. Tal fato tem levado alguns 



56 

 

 

estudiosos a continuar discutindo a cultura das transgressões no país, ou seja, continuar 

tentando entender o que antes era chamado romanticamente de “jeitinho brasileiro” 

(CARDOSO; MOREIRA, 2008).  

Barros e Prates (1996), em estudo realizado com executivos de 520 organizações de 

grande e médio porte do país, caracterizaram o estilo brasileiro de gestão como único e 

original. Para tanto, os autores consideraram quatro traços culturais e quatro 

subsistemas no modelo de ação cultural brasileiro. Os subsistemas institucional (ou 

formal), pessoal (ou informal), líderes e liderados apresentam interseções nas quais se 

encontram traços culturais comuns e que formaram o estilo brasileiro de gestão. 

Assim, conforme apresentado na figura 1, na interseção dos subsistemas líderes e 

institucional encontra-se forte concentração de poder. Na interseção dos subsistemas 

liderados e institucional encontra-se a postura de expectador. Na interseção dos 

subsistemas líderes e pessoal verifica-se a personalismo e na interseção dos subsistemas 

liderados e pessoal constata-se a evitação do conflito. Em resumo Barros e Prates (1996) 

argumentam que existem quatro pontos críticos da cultura brasileira que, segundo eles, 

deveriam ser alterados para uma mudança efetiva da cultura: o formalismo, a 

flexibilidade, a lealdade às pessoas e o paternalismo. 

Figura 1- Traços culturais e subsistemas de ação da cultura brasileira 

 Subsistemas de ação  

 Líderes Liderados  

Subsistemas de 

ação 

Institucional 

(formal) 

Concentração de 

poder 

Postura de 

espectador 

Traços Culturais 

 Pessoal 

(informal) 

Personalismo Evitar conflito  

 Traços culturais  

Fonte: Barros; Prates (1996) 
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Na gestão de organizações públicas, além dos traços culturais brasileiros e dos traços 

organizacionais, torna-se necessário considerar a evolução da administração pública 

brasileira e as características da administração pública burocrático-tradicional. Assim, 

apresenta-se, na próxima seção, o percurso evolutivo da administração pública brasileira 

no último século.  

 

4.4 A Evolução da Administração Pública no Brasil 

 

Pode-se afirmar que até o século XIX o Estado brasileiro era caracterizado pelo 

patrimonialismo liberal clássico tendo em vista a ínfima participação do Estado na 

economia e na ordem social do país (PIMENTA, 1998). O autor observa ainda que esse 

comportamento do Estado se manteve mesmo com o início da república em 1889, 

quando o poder, que até então era centralizado no imperador, passou a ser disputado 

pelas oligarquias locais. A legitimação do patrimonialismo se deu, segundo Faoro 

(2008:819), pela tradição -  “assim é porque sempre foi.”  

Portanto, o Estado e a Administração Pública brasileiros nasceram sob a égide 

patrimonialista (MARTINS, 2006). O termo Patrimonialismo foi originalmente definido 

por Weber (1978) como a incapacidade de distinguir o que é público – do tesouro do 

Estado - do que é privado. Nesse sentido, Bresser-Pereira (1998:26) ressalta como 

característica das sociedades pré-capitalistas e pré-democráticas a “interpermeabilidade 

dos patrimônios público e privado”. Martins (2006) observa que muito embora este 

conceito seja amplo, ele refere-se mais especificamente, a apropriação de recursos, 

poder ou benefícios públicos. Lustosa (2008:281) argumenta: 

“Na administração pública patrimonialista, o 

aparelho do Estado funciona como uma extensão 

do poder soberano, e os seus auxiliares e 

servidores possuem status de nobreza real. Os 

cargos são prebendas. A res publica não é 

diferenciada da res principis.” 
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Com a revolução de 1930 ocorrida sob o comando de Getulio Vargas, o processo de 

industrialização brasileiro foi acelerado e o governo começou a entender que para a 

modernização da administração pública brasileira seria necessário substituir o modelo 

patrimonialista pelo modelo burocrático (CAVALCANTI, 2005; PIRES e MACEDO, 

2006).  Martins (2006:175) adverte que esse processo de modernização tem sido 

marcado pelas “descontinuidades e contradições político-administrativas do Estado”. 

Segundo o autor, ao se observar a trajetória de modernização da administração pública 

brasileira percebe-se uma relação disfuncional recíproca entre política e administração, 

entre burocracia e democracia. 

O primeiro esforço no sentido de profissionalizar o serviço público ocorreu 1938 com a 

criação do Conselho Federal do Serviço Público e do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP). O DASP exerceu um controle racional das organizações 

públicas, ou seja, visava organizar as estruturas da administração pública. Criou órgãos 

reguladores tanto na área econômica quanto na social; elaborou controle orçamentário e, 

na gestão de pessoal, introduziu o sistema de promoções por mérito, programas de 

treinamento de funcionários e de candidatos a cargos públicos e estabeleceu legislação 

regulamentadora de pessoal (PIRES et al, 2005; CAVALCANTI, 2005; MARTINS, 

2006). De acordo com Martins (2006), o modelo implementado pelo DASP sofreu 

várias crítica, entre elas, a mais comum referia-se ao seu caráter hermético e isolado, 

pautado pelo regime do governo Vargas sob violenta carga discricionária. Este órgão 

representava o poder central autoritário (CAVALCANTI, 2005).  

Entre as décadas de 1930 e 1950 a administração pública brasileira foi centralizada com 

ênfase na administração direta e funcionários estatutários. Entre a 1960 e 1980 

fomentou-se o processo de descentralização por meio da administração indireta e 

contratação de funcionários celetistas. Tal fato se deu, mais especificamente, com 

reforma administrativa ocorrida em 1967 que instituiu o decreto-lei no. 200, no qual foi 

estabelecida a distinção entre órgãos da administração direta – órgãos da presidência da 

república e ministérios – e órgãos da administração indireta – autarquias, fundações, 

empresas públicas e de economia mista. O Decreto-lei no. 200 foi considerado um 

marco nas tentativas de reforma da administração pública brasileira ao visar tornar a 

máquina administrativa menos lenta e, por conseguinte, mais eficaz. (LUSTOSA, 

2008).  
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Entretanto, com a implantação do Regime Jurídico Único (RJU) para toda a 

administração direta, autarquias e fundações, após a promulgação da Constituição de 

1988, o Brasil voltou a presenciar a centralização organizacional na administração 

pública (PIMENTA, 1998). Cavalcanti (2005) alerta que traços, como o 

intervencionismo e a centralização, que surgiram a partir de 1930, na verdade nunca 

mais deixaram, com maior ou menor ênfase, de estar presente nas características do 

Estado brasileiro. 

A partir da década de 90, com a reforma gerencial, o Brasil entrou num forte processo 

de transformação com a redemocratização que vem modificando as estruturas políticas, 

econômicas e sociais que se refletiram na gestão das organizações públicas. Durante 

todo o século XX é possível identificar as iniciativas para modernização da gestão da 

máquina estatal, porém, após a redemocratização as ações têm sido mais evidentes, com 

legislações mais fortes e efetivas.  

Estas legislações têm por finalidade a melhoria da prestação do serviço público e gestão 

racional dos recursos do Estado. Afinal, com o aumento da participação da sociedade e 

com o incentivo governamental para o desenvolvimento do Estado, suas estruturas, o 

desempenho e o custo do servidor público para a sociedade vêm sendo medidos e 

cobrados, assim como também a sua qualidade técnica.  

Bresser-Pereira (1999) afirma que, na verdade só existiram duas reformas 

administrativas que devam ser consideradas: a reforma burocrática e a reforma 

gerencial. Assim, discute-se nas próximas seções o que caracteriza tais reformas. 
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4.5 Características da Administração Burocrático-tradicional  

 

Como se viu, na gestão de organizações públicas, além dos traços culturais brasileiros e 

dos traços organizacionais, torna-se necessário considerar as características da 

administração pública burocrático-tradicional. Inojosa (1998) afirma que o paradigma 

da teoria clássica da administração encontra-se presente na modelagem da organização 

dos três níveis de governo do país. Neste sentido, Misocsky (2002) aponta que as 

estruturas organizacionais dos três níveis de governo no Brasil se apresentam com 

formato piramidal, composto de muitos níveis hierárquicos, e fortemente 

departamentalizadas por disciplinas ou áreas de especialização.   

Neste cenário, as práticas de trabalho apresentam-se com as seguintes características: 

processo decisório centralizado; hierarquia funcional; planejamento normativo; 

impessoalidade; formalismo; planejamento separado da execução e informações tratadas 

com sigilo (INOJOSA, 1998; LUSTOSA 2008).  Tais características, segundo Inojosa 

(1998), acabam por provocar um grande distanciamento entre a organização e o 

cidadão-usuário e a dificultar o controle social. 

Trata-se de uma estrutura com base no modelo burocrático Weberiano, no qual cabia ao 

Estado o papel de manter em suas ações o caráter da impessoalidade, da neutralidade e 

da racionalidade (ABRUCIO, 1997). Assim, no quadro 3, Misocsky (2002) apresenta 

uma síntese dos aspectos que embasam a compreensão da formação burocrático-

tradicional na visão Weberiana. 

 

Quadro 3 – características da Formação Burocrático-Tradicional na Administração Pública 

 centro claro de poder – planejamento centralizado, sem a participação dos executores e 

dos usuários. 

 estruturas hierárquicas rígidas – liderança centralizada nos diversos níveis hierárquicos 

(unidade de comando) e orientada para o cumprimento de metas definidas de modo 

normativo. 
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 ações padronizadas baseadas em papéis e normas. 

 divisão do trabalho  - redução do número de tarefas ao menos número possível, 

aumentando a eficiência pela repetição rápida e simples do esforço. 

 setorialidade – operação fragmentada com base na especialização do saber e em 

programas normativos verticalizados. 

 as metas são a manutenção e o crescimento. 

 controle cultural por meio de padrões de conduta. 

 controle formal via supervisão  e conformidade com normas e padrões.  

 avaliação auto-referida a metas e normas definidas internamente. 

 neutralidade tecnocrática – impessoalidade nos julgamentos, autonomia da burocracia. 

 Seleção com base  na utilidade técnica. 

 líder como condutor. 

  motivação pela remuneração adequada e ascensão na hierarquia (promoções). 

  o espírito de corpo como condição para a harmonia e unidade, sendo mais produtivo 

que a discordância. 

 trabalho com base em recursos da organização. 

 todos os fatores de produção precisam estar, ordenadamente em uma estrutura 

adequada. 

 localização espacial clara. 

 formalismo como estrutura de sobrevivência da organização e da preservação de 

interesses. 

 definição dos usuários por critérios de custo-benefício e/ou pressões clientelistas 

Fonte Misoczky (2002) 
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Na Administração Pública Brasileira, ainda segundo Misocsky (2002), estas 

características da burocracia tradicional se apresentam mediadas pela especificidade de 

suas culturas e subculturas organizacionais, o que por vezes torna o modelo mais 

complexo. Numa perspectiva crítica, Paula (2005) acrescenta que a prática de uma 

administração burocrática tradicional weberiana parece não ter predominado e que nas 

intervenções para modernizar o Estado e profissionalizar a gestão pública, a vertente 

gerencialista tem predominado efetivamente. 

A Administração Pública Gerencial (APG) foi proposta em 1995 no Plano Diretor da 

Reforma do Estado e viabilizada após promulgação da emenda constitucional de 1998. 

Segundo o Plano Diretor, além de se reorganizar o aparelho do Estado e fortalecer seu 

núcleo estratégico, a administração pública gerencial também se propunha a realizar a 

transformação do modelo de administração pública vigente.   

A reforma do Estado surgiu como tema frequente, em quase todo o mundo na década de 

70. Entretanto, no Brasil esta discussão se intensificou a partir da década de 90. Nos 

termos de Bresser-Pereira e Spink (1998), existe uma razão simples para o crescente 

interesse: o modelo burocrático não atendia mais às demandas da sociedade. O modelo 

burocrático era lento, possuía alto custo e não alcançava os resultados almejados. 

A APG surge com a orientação de atender ao cidadão. Afinal “o “serviço-público” é 

público, é um serviço ao público, ao cidadão” (BRESSER-PEREIRA e SPINK 

(1998:30). Os autores ressaltam ainda que numa organização pública sucesso significa 

atender aos interesses do cidadão, cujos direitos vão além dos direitos de um cliente ou 

consumidor.  Portanto, a APG é orientada pelos valores da eficiência e da qualidade na 

prestação de serviços públicos (LUSTOSA, 2008). 

O modelo de Administração Pública Gerencial – suas características e limites – será 

apresentado mais detalhadamente na próxima seção, visto que este modelo contemplava 

fortes mudanças na administração de organizações públicas - foco de interesse desse 

estudo. 
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4.6 Características e limites da Administração Pública 

Gerencial  

 

De acordo com Bresser-Pereira e Spink (1998), a Administração Pública Gerencial 

recomendava transformar duas dimensões: 

 a cultura burocrática do Estado, em uma cultura gerencial e; 

 a gestão, onde os administradores colocariam em prática idéias e 

ferramentas de gestão, utilizadas no setor privado, e adaptadas ao setor 

público. 

Lustosa (2008) argumenta que a APG não negou todos os princípios da administração 

pública burocrática. Tendo em vista o interesse público, alguns processos foram apenas 

flexibilizados como, por exemplo, o sistema estruturado de carreiras, a avaliação de 

desempenho e os programas de treinamento contínuos.  

Paula (2005a) caracterizou e apontou limites da Administração Pública Gerencial para o 

alcance de efetividade na sociedade a que serve. As características da APG são 

apresentadas resumidamente no quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 - Características do Modelo Administração Pública Gerencial (APG) 

 movimento para reforma do estado iniciado em 1980 que implementa um modelo de 

gestão pública inspirado nas recomendações e no design sugerido pelo movimento 

internacional de reforma de Estado; com base nos modelos, inglês e estadounidense. 

 enfatiza a eficiência administrativa e se baseia no ajuste estrutural, nas recomendações 

dos organismos multilaterais internacionais e, no movimento gerencialista. 

 enfatiza as dimensões econômico-financeira e institucional-administrativa, deixando de 

lado a dimensão sóciopolítica. 

 separa as atividades exclusivas das não exclusivas do Estado nos três níveis 

governamentais. 
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 apresenta um discurso participativo, mas centraliza o processo decisório, a organização 

das instituições e a construção de canais de participação popular. 

 enfatiza o gerencialismo como abordagem de gestão e a adaptação dos modelos  

gerencialistas para o setor público. 

Fonte: Paula (2005: 41-46) 

 

Como limites da APG, Paula (2005a) reconhece três: 

 ênfase maior nas dimensões estruturais do que as dimensões sociais e 

políticas da gestão;  

 não apresentação de uma proposta nova para a organização do aparelho do 

Estado;  

 centralização do processo decisório e não estímulo a elaboração de 

instituições políticas mais abertas à participação social.  

 

Outros estudiosos apontam êxitos e limites à APG. Abrucio (1997), citando Christopher 

Pollitt, classifica de “neotaylorismo” uma proposta para o setor público com base na 

busca pela produtividade.  

Paula (2005) distingue, além do modelo Burocrático tradicional e do modelo 

Administração Pública Gerencial, a Administração Pública Societal (APS) e, muito 

embora, defenda este último modelo, reconhece também pontos positivos da 

Administração Pública Gerencial: 

 possuir clareza em relação à organização do aparelho do Estado e métodos 

de gestão e; 

 ter melhorado a eficiência do setor publico, especialmente no campo 

econômico-financeiro, com a utilização de alguns de seus métodos. 
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Mesmo diante das mais ferrenhas críticas à APG, não se pode negar que este modelo 

veio ao encontro dos anseios dos cidadãos que já não se sentiam atendidos pelo modelo 

burocrático. Entretanto, reconhece-se também que é preciso ainda aprender com as 

diversas experiências e adequá-las à nossa realidade.  

Afinal, por ser o gerencialismo de origem estrangeira, a influência da cultura brasileira 

em instituições públicas deve ser considerada quando se pretende seguir um modelo de 

administração pública gerencial (ABRUCIO, 1997; VIEIRA et al, 2002). 

Abrucio (1997) e Vieira et al (2002) reconhecem dimensões além das formais e 

objetivas nas organizações, e neste sentido, afirmam a importância da utilização da 

perspectiva cultural como forma de recuperar a subjetividade existente nas respostas 

que são oferecidas pela organização aos problemas operacionais e institucionais com 

que se defronta. Reconhece-se a influência das culturas nacionais sobre as culturas 

organizacionais (HOFSTEDE, 1984). 

 

Com este entendimento conceitual da inter-relação da cultura da administração pública, 

em suas vertentes burocrático-tradicional e gerencial, com a cultura organizacional 

brasileira, pretendeu-se identificar, sob um olhar estético, como as mudanças ocorridas 

na cultura organizacional do IBGE foram apreendidas pelos seus servidores. A seguir 

um relato histórico do IBGE. 
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5. O IBGE 

 

“Uma cidade sem recenseamento é uma 

cidade que a si mesma se ignora, porque não 

tem a consciência da sua força, do seu valor, 

da sua importância”. 

Olavo Bilac 

 

Este capítulo visa apresentar um breve relato histórico do universo de nossa pesquisa: o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sua criação, propósitos e principais 

mudanças ocorridas nas últimas décadas serão relatadas a seguir. 

 

 

5.1 Um Relato Histórico 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um órgão público Federal, 

diretamente subordinado ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e, 

portanto, regido pelo Regime Jurídico Único desde dezembro de 1990. Sua missão, 

como já mencionado é “retratar o Brasil, com informações necessárias ao 

conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania, por meio da produção, 

análise, pesquisa e disseminação de informações de natureza estatística – demográfica 

e sócio-econômica, geocientífica-geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental” 

(Estatuto IBGE, 2003). 
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A história do IBGE, de alguma forma, começa a ser delineada em 1872 quando ocorreu 

o primeiro Censo no Brasil, ou seja, quando se percebeu a necessidade de se obter 

informações a respeito da realidade do país. As mudanças continuaram e, com a 

abolição da escravatura, ocorrida no início do século XX, e o estímulo à imigração de 

mão de obra estrangeira, para substituir a mão-de-obra negra, houve uma profunda 

alteração no perfil da sociedade brasileira. Na tentativa de conhecer essa nova realidade 

do país foi realizado o Censo de 1920, mas cabe observar que até esse momento as 

estatísticas eram produzidas de forma descentralizada e sem critérios uniformes (IBGE: 

vídeo institucional 70 anos IBGE, 2006). 

Assim, em 1933 o governo brasileiro criou as bases para a fundação, em 1936, do 

Instituto Nacional de Estatística. Em 1937 foi criado o Conselho Nacional de Geografia 

que resultou, em janeiro de 1938, na alteração do nome para Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A partir desse momento o IBGE passou a ser 

responsável por coordenar, de forma centralizada, os órgãos pertencentes ao aparelho 

estatístico, produzir e divulgar informações. 

Quatro anos após sua fundação o IBGE enfrentou seu primeiro grande desafio: 

organizar, coordenar e operacionalizar o Censo demográfico de 1940. Ressalta-se que o 

país encontrava-se há 20 anos sem recenseamento, visto que o Censo de 1930 não havia 

acontecido por motivos políticos. O Governo de Getulio Vargas – que havia assumido o 

poder – reconheceu a carência estatística do país e apoiou pessoalmente o Censo de 

1940. Com o resultado do Censo de 1940 o IBGE se consolidou (IBGE: revista do 

Censo; 2010). 

Na década de 50 o IBGE iniciou sua participação na vida acadêmica com a criação da 

Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE). Em 1967 o IBGE foi transformado 

em Fundação pública de direito privado, o que lhe permitiu contratar servidores pelo 

regime celetista – o que gerou renovação no quadro funcional – e possuir estabilidade 

nos recursos que atenderiam a demanda, cada vez maior, por informações organizadas e 

pesquisas mais específicas como, por exemplo, a divulgação em 1968 da primeira 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Era preciso produzir 

informações sobre o mercado que subsidiassem o planejamento econômico e social do 

país. Dessa forma, a partir da década de 70, o IBGE ampliou seu elenco de inquéritos e 
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a questão social passou a determinar novas agendas de pesquisas (IBGE: vídeo 

institucional 70 anos IBGE, 2006). 

Em 1985, com o surgimento da Nova República, a pressão pela qualidade e quantidade 

de informações aumentou. A Nova República exigia um novo IBGE que produzisse 

informações fidedignas e relevantes para atender uma sociedade que exigia novas 

respostas. Nesse momento foi criado o Centro de Documentação e Disseminação de 

Informações (CDDI) com o objetivo de abrir o IBGE à sociedade civil e tornar suas 

ações mais transparentes. Com a instituição da lei 8.112 em dezembro de 1990, o IBGE 

passou a ser regido Regime Jurídico Único (RJU) para toda a administração direta, 

autarquias e fundações. 

No início da década de 90, o IBGE passou por uma grave crise de gestão institucional – 

conhecida como “dez presidentes em dez anos” – que evidenciou a necessidade de 

possuir autonomia técnica que lhe permitisse cumprir adequadamente o seu papel de 

produtor de informações estatísticas fundamentais. A partir de então, o IBGE sofreu 

grandes transformações e foi preciso ouvir e discutir com a sociedade civil – usuários de 

suas informações. Para isso, promoveu encontros como, por exemplo, o primeiro 

Encontro nacional de produtores e usuários de informações sociais, econômicas e 

territoriais com o intuito de obter insumos que norteassem os trabalhos técnicos e o 

planejamento estratégico da instituição.  

Em 2004 a atuação acadêmica do IBGE-ENCE foi ampliada com a abertura do 

mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais. Segundo o ex-presidente do 

IBGE Simon Schwartzman (IBGE: vídeo institucional 70 anos IBGE, 2006), o objetivo 

do IBGE vai muito além de produzir estatísticas, sua missão “é fornecer meios para a 

definição das políticas públicas, para o fortalecimento da cidadania para, enfim, criar 

uma sociedade mais justa”. 

Somado a isso houve grande investimento tecnológico, o que permitiu integrar todas as 

sedes do IBGE por meio de redes computadorizadas e inovar em técnicas de captura de 

dados, como exemplo, pode-se citar o uso dos Personal Digital Assistants (PDAs), ou 

seja, computadores de mão, na contagem populacional e no Censo agropecuário, 

realizados em 2007, e no Censo demográfico realizado em 2010. Se no Censo de 1940 
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foi preciso um período de sete anos para que os dados coletados fossem apurados e 

divulgados, no Censo de 2010 foi preciso apenas alguns meses para que o país tivesse 

acesso aos seus primeiros resultados (IBGE: revista do Censo; 2010). 

No ano de 2012 o IBGE está presente nas 27 Unidades da Federação, em 526 

municípios conectados em rede por meio de 560 agências de coleta, e conta, atualmente, 

com cerca de 7.000 servidores ativos, além de funcionários terceirizados e estagiários. 

Esta estrutura fornece ao país, anualmente, mais de 80 estudos de pesquisas sociais 

econômicas e territoriais. Sua atuação ocorre em parceria não apenas com institutos 

regionais, mas também realizando consultorias e intercâmbios constantes com 

organizações internacionais. Nos últimos anos o IBGE vem promovendo inúmeros 

eventos com dirigentes, metodologistas, gerentes de produção de pesquisas e usuários 

de estatísticas oficiais de diversos países. 

Nesses 76 anos de existência o IBGE sofreu várias mudanças administrativas que 

permitiram sua manutenção e evolução. Na seção seguinte, serão abordadas as 

principais mudanças sofridas nas últimas décadas por ser o foco de nosso estudo. 

 

5.2 Mudanças Ocorridas nas Últimas Décadas  

 

Com base no relato histórico, obtido em documentos internos, e na experiência da 

pesquisadora como servidora do IBGE, foi possível perceber que a instituição, desde 

sua criação, vem passando por transformações na tentativa de acompanhar as mudanças 

que ocorrem no mundo contemporâneo e, assim, atender com seus produtos, cada vez 

mais, seus usuários. Para tanto, as mudanças não se restringiram às técnicas de pesquisa 

ou a ampliação na abrangência de sua atuação. Na verdade, para que as informações 

produzidas por suas pesquisas atendessem seus usuários – do governo, da iniciativa 

privada, do meio acadêmico e da sociedade em geral -, com maior adequação, foi 

preciso (está sendo) repensar suas políticas de gestão.     



70 

 

 

O IBGE, como qualquer órgão da administração pública, há algum tempo vem sofrendo 

mudanças e descontinuidades em suas políticas de gestão. Lidar com as diferentes 

expectativas e competências dos servidores do IBGE representa um grande esforço, 

visto que em função da diversidade de atividades realizadas, o IBGE possui um quadro 

funcional amplamente diversificado em vários aspectos. Além disso, se percebe um 

quadro funcional envelhecido, desestimulado e, não raro, sem consciência do seu papel 

dentro da organização. O IBGE passou muitos anos sem a realização de concursos 

públicos, ou seja, sem o ingresso de novos servidores no quadro da instituição. Apenas 

em 2001 a instituição foi autorizada pelo Governo Federal a realizar três concursos 

públicos para carreiras de nível superior – o que voltou a ocorrer em 2010 – visando 

recompor o seu quadro funcional. 

Em meados da década de 80, o IBGE criou a Comissão de Modernização e Reforma 

Administrativa, conhecida, internamente, como CRA. Até o momento todas as ações 

sempre aconteciam por meio de intervenções externas e a CRA tinha como propósito 

envolver os servidores na mudança do modelo de gestão. O IBGE precisava atender às 

demandas governamentais e da sociedade e, para isso, era necessário deixar de tratar 

individualmente suas áreas e passar a olhar o IBGE como um todo.  

De acordo com documentos internos, este programa era alinhado com um projeto 

político do governo e com as tendências apontadas, à época, pelos estudiosos da 

administração pública. O projeto visava, primordialmente: 

 

 reduzir custos operacionais com o uso racional dos recursos públicos; 

 abrir o IBGE à sociedade e com isso aumentar o nível de transparência de suas 

ações; 

 atender, cada vez mais, com excelência seus usuários – governo e sociedade 

civil; 

 descentralizar o processo decisório; 
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 modernizar a máquina administrativa do IBGE, por meio da racionalização da 

estrutura e das rotinas de trabalho, utilização de recursos tecnológicos; 

 aperfeiçoar o quadro funcional. 

 

Este projeto perdurou por alguns anos, mas mesmo tendo sido considerado um projeto 

que impactou fortemente a administração do IBGE, a equipe técnica responsável por 

conduzi-lo apontou vários fatores limitantes às ações de modernização como, por 

exemplo, a ausência de perfil administrativo nos gestores e a ausência de parceria entre 

as áreas administrativas e técnicas. De acordo com o texto apresentado em um 

documento interno, intitulado Programa de melhoria da qualidade na gestão 

institucional, “o modelo de intervenção passou pelas resistências naturais das pessoas ao 

processo de mudança, que trazia consigo uma resposta de redistribuição de poder”. 

O trabalho desenvolvido pela CRA, com o passar do tempo, foi desacelerado e somente 

voltou a ser discutido em meados da década de 90.  Após passar por grave crise de 

gestão institucional o IBGE se candidatou a se tornar Agência executiva – contrato de 

gestão que daria maior autonomia à instituição. Muito embora não tenha conseguido se 

transformar em Agência executiva, as ações necessárias à sua candidatura foram 

relevantes para a instituição: o IBGE foi avaliado sistemicamente por meio de um 

projeto de cooperação técnica internacional com o Instituto de estatística canadense; foi 

realizado um planejamento para o biênio 1999-2000. Tais ações apontaram para a 

necessidade de se avaliar e conhecer mais profundamente a realidade das Unidades 

Estaduais do IBGE.  

Dessa forma, em maio de 1999, foi criado o projeto intitulado Presença com o intuito de 

realizar um diagnóstico da instituição em todo o país. O resultado foi positivo tendo em 

vista que este foi considerado o mais completo diagnóstico que a instituição já obteve 

de si mesma, mas as ações acabaram não ocorrendo de forma sistêmica e integrada 

como foi previsto no projeto técnico. 
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Nos últimos anos, a Diretoria executiva (DE) do IBGE, com o objetivo de, cada vez 

mais, aplicar adequadamente seus recursos e atender satisfatoriamente a sociedade em 

geral, vem desenvolvendo o programa de melhoria da qualidade na gestão institucional. 

Segundo documento interno (2010), esse programa parte da premissa “de que é preciso 

ser excelente sem deixar de ser público”, ou seja, para alcançar excelência na gestão 

pública é preciso associar os fundamentos próprios da natureza pública das 

organizações aos fundamentos da gestão contemporânea. Este programa se propõe a 

promover mudanças que garantam a transposição de uma cultura burocrática para uma 

cultura gerencial no IBGE. 

As mudanças, até o momento, provocadas pela cultura gerencial, via de regra, são vistas 

com desconfiança e, portanto, sofrem grande resistência. Pode-se imaginar que esta 

desconfiança é fruto de um quadro funcional envelhecido, com pensamentos arraigados 

e, portanto, resistente a mudanças. Entretanto, mesmo os servidores que ingressaram na 

última década, no quadro funcional da instituição, parecem não entender e, 

consequentemente, não aceitar a aproximação entre as formas de gestão pública e 

privada.   

Segundo Trompenaars (1994), a cultura organizacional parece estar fortemente 

relacionada à sobrevivência das organizações. Ela surge como uma forma dos grupos 

reagirem às mudanças e desafios que se apresentam a eles. No entanto, quando essa 

forma de atuação demonstra não funcionar mais, cria-se a necessidade de mudanças, ou 

seja, as mudanças na cultura organizacional acontecem. Assim, segundo o autor, quanto 

mais os integrantes da organização entenderem e aceitarem que a sobrevivência 

depende da mudança, mais facilmente ela será aceita.  

 

Após a coleta e tratamento dos dados iluminados pelo referencial que suporta esse 

estudo, no próximo capítulo serão apresentadas as revelações do campo. 
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6. Revelações do Campo  

 

“quando estudamos o nosso próprio sistema, 

estamos abrindo uma caixa de Pandora e caso 

nos falte coragem para iluminar a escuridão 

que decorre da ousadia deste gesto, seremos 

certamente condenados ao medo e à censura” 

 

Roberto Da Matta 

 

Este capítulo visa apresentar o resultado da pesquisa empírica que buscou responder ao 

problema que desencadeou esse estudo. Para tanto, o capítulo divide-se em 12 seções, a 

saber: caracterização dos grupos, o significado das mudanças e os dez juízos estéticos 

desenvolvidos pelos servidores a respeito das mudanças. 

  
 

 

6.1 Caracterizações do Grupo Entrevistado 

 

No início de cada entrevista os sujeitos da pesquisa respondiam às questões relativas aos 

dados categóricos dos entrevistados, quais sejam: sexo; idade; origem profissional – 1º. 

emprego ou setor privado –, tempo de serviço no IBGE, nível funcional, isto é, se 

pertencia ao quadro de servidores de carreira de nível médio ou superior e se ocupava 

cargo de gestão ou não. 
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Inicialmente os entrevistados foram convidados a falar acerca de sua origem 

profissional, os motivos que os levaram ao IBGE e suas trajetórias como servidores do 

IBGE. Foi curioso perceber que mesmo os servidores mais antigos, ou seja, com mais 

de 40 anos de serviços prestados à instituição, possuíam memórias vívidas dos seus 

primeiros contatos com ela.  

Quando a pesquisadora questionava se o entrevistado conseguiria se lembrar do seu 

primeiro dia de trabalho no IBGE, não raro ouviu a resposta: “claro que sim. Lembro-

me como se fosse hoje”.  E17, (ver quadro 1) com 32 anos de tempo de serviço, 

acrescentou: “O primeiro contra-cheque a gente nunca esquece”. 

A origem profissional do servidor foi investigada, visto que era preciso desvelar se o 

juízo estético do servidor era influenciado por sua trajetória pregressa, ou seja, desejava-

se saber, por exemplo, se um servidor, cuja carreira profissional tenha se iniciado no 

IBGE, possuía os mesmos juízos estéticos que um servidor oriundo de uma empresa 

privada.  

Dos 57 servidores entrevistados, 47% vieram do setor privado e 53% iniciaram a vida 

profissional no IBGE. Esses números variam consideravelmente se for adicionada a 

variável “tempo de serviço”, ou seja, quando foram analisados os funcionários antigos – 

que ingressaram antes de 2000 – apenas 23 % foram oriundos do setor privado e 77% 

iniciaram suas trajetórias profissionais no IBGE. Por outro lado, quando foram 

analisados os novos servidores – que ingressaram após 2000 – este quadro se inverte, ou 

seja, 86% foram oriundos do setor privado e apenas 14% dos servidores tiveram o IBGE 

como o primeiro emprego. 

Como se pode imaginar, a faixa etária com a qual o servidor ingressou no IBGE é uma 

variável que influencia as constatações acima. Diferentemente dos servidores que 

ingressaram na décadas de 70/80 com idade média de 23 anos, nos últimos concursos os 

servidores ingressaram no IBGE, em sua grande maioria – com idade acima dos 30 anos 

e, portanto, é natural que já tivessem tido experiências profissionais anteriores. 
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Na amostra dessa pesquisa foram contemplados homens e mulheres de diversas faixas 

etárias, porém, na análise dos dados, tanto o gênero, quanto a faixa etária não se 

mostraram significativos. No que tange aos cargos comissionados e ao nível funcional a 

pesquisa buscou entrevistar servidores pertencentes aos níveis funcionais médio e 

superior e, também, buscou entrevistar tanto servidores que ocupassem cargos de 

gestão, quanto servidores não ocupantes de cargos gerenciais. 

Todos os servidores pertencentes à carreira de nível médio eram antigos, ou seja, 

ingressaram no IBGE até o final da década de 90 do século passado, visto que os 

últimos concursos realizados pelo IBGE contemplaram apenas as carreiras de nível 

superior.  

Conforme explicitado no capítulo destinado ao percurso metodológico, foi utilizada a 

análise de conteúdo para o tratamento dos dados com base numa grade mista. Assim, 

além das nove categorias estéticas propostas por Strati (2007) – com as quais se iniciou 

a análise – duas novas categorias emergiram do campo: a categoria da tristeza e a 

categoria do indizível. 

 

A seguir, inicia-se as revelações ocorridas na pesquisa empírica, apresentando o 

significado das mudanças ocorridas no IBGE para os seus servidores.   
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6.2 Mudanças 

  

 

“Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu... 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega o destino prá lá ( ...)”. 

Chico Buarque 

 

Durante todo o tempo em que a pesquisadora esteve afastada manteve contato social 

com amigos e, nesses encontros sociais, era comum ouvir falas que remetiam à 

existência de uma forte mudança cultural no IBGE nos últimos anos. Como, por 

exemplo, pode-se mencionar a frase pronunciada por uma servidora – posteriormente 

entrevistada - em uma confraternização: 

“O IBGE mudou muito nesses últimos três 

anos. Quando você voltar não vai mais 

reconhecer o IBGE. O IBGE é outro e você vai 

estranhar.” (E3,nível superior, gestora, há 10 

anos no IBGE) 

 

As mudanças citadas nesses encontros, via de regra, estavam relacionadas à estrutura 

interna; às pessoas que haviam sido substituídas nos cargos de gestão, aos amigos que 

haviam decidido se aposentar e que, portanto, a pesquisadora já não os encontraria; à 

chegada dos novos concursados; às formas de trabalho; às mudanças tecnológicas; à 

posse de novos gestores, entre outras.  

 



77 

 

 

Os dados obtidos a partir da observação participante e das entrevistas vieram ao 

encontro das informações obtidas em documentos internos, ou seja, o IBGE vem nas 

últimas décadas sofrendo modificações de diversas naturezas na tentativa de 

acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo contemporâneo e, assim, cumprir o 

seu papel frente à sociedade.  

Tais mudanças vêm sendo acompanhadas de perto por seus servidores e, naturalmente, 

vêm acompanhadas de expectativas, satisfações, frustrações. Foi possível verificar que 

em função da diversidade do quadro funcional do IBGE, nem sempre as mudanças são 

percebidas da mesma forma pelos servidores. A pesquisa mostrou que servidores, 

dependendo do tempo de serviço, de sua vida profissional pregressa, do nível funcional 

e de ocupar ou não nível gerencial, percebem a mesma mudança de forma diferente. 

Portanto, a percepção estética se modifica de indivíduo para indivíduo (STRATI, 2007). 

As mudanças amedrontam e no senso comum costuma-se justificar o medo da mudança 

pelo fato dela alterar “a zona de conforto” dos indivíduos. Arnheim (2011) argumenta 

ser natural que o homem e o animal tenham desenvolvido uma resposta tão intensa e 

automática ao movimento provocado pela mudança. Segundo o autor, uma mudança 

pode exigir uma reação, por isso é importante que, sob qualquer ameaça de movimento, 

todos estejam atentos às condições ambientais. Uma mudança pode significar a chegada 

de algo agradável, mas também pode significar a aproximação do perigo. Assim, uma 

visão diferente, um barulho estranho ou um toque que não seja facilmente identificável 

costumam fomentar o instinto de sobrevivência dos homens.  

Neste ponto os artefatos possuem papel precípuo, visto que na dinâmica organizacional, 

por meio deles são revelados poder, status, grau de hierarquia, formalidade e 

informalidade e, além disso, podem também provocar prazer, pavor, ansiedade. Assim, 

ratifica-se que a percepção estética permite decifrar o significado dos artefatos, 

revelando o nível mais profundo da cultura organizacional conforme observou Gagliardi 

(1990) e Strati (2007), contradizendo Schein (2007).  
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Na narrativa dos servidores mais antigos focalizados no presente estudo, a palavra 

mudança, em muitos momentos, veio acompanhada de certa nostalgia, como se pode 

verificar no fragmento da entrevista a seguir:  

“Eu sou de uma época em que você ligava e 

falava: “fulano me ajuda” e as pessoas 

corriam para te ajudar. Hoje não é mais 

assim. As pessoas estão mais individualistas.” 

(E13, nível médio, há 33 anos no IBGE) 

 

Silva e Vergara (2003) observaram que a regressão, ou seja, o retorno a situações que 

remeta a alguma segurança, costuma ser utilizada pelas pessoas como mecanismo de 

defesa ante as mudanças que as ameacem. Entretanto, segundo os autores, a nostalgia, 

muitas vezes, é classificada pelas organizações como resistência ao novo. 

No que tange a resistência às mudanças organizacionais nas pessoas afetadas por elas, 

Strati (2007) alerta que tal fato pode significar apenas proteção e defesa de suas 

experiências estéticas. Segundo o autor, quando as pessoas consideram suas 

organizações, e os trabalhos nelas realizados, belos, qualquer mudança pode ser 

traduzida como uma ameaça. Dessa forma, ao resistirem à mudança proposta, as 

pessoas estão na verdade protegendo e defendendo suas experiências estéticas. 

Gabriel (1993) observa que os objetos da nostalgia costumam ser os mais variados e 

nesse estudo não foi diferente, ou seja, durante as entrevistas a manifestação nostálgica 

emergiu em função de gestores que já se aposentaram, dos relacionamentos 

interpessoais do passado, dos trabalhos realizados, dos artefatos organizacionais tais 

como antigas instalações físicas. Segundo o autor, a nostalgia costuma deixar claro que 

existe um rompimento entre o presente e o passado. 

Além disso, a nostalgia tanto pode ser considerada como um sentimento individual, 

como pode ser vista como algo compartilhado entre os diversos indivíduos que 

vivenciaram (GABRIEL, 1993). Nesse estudo, tal fato pode ser evidenciado no 

fragmento de entrevista a seguir: 

“Nós sabemos o que é liderança, porque 

estávamos aqui numa época em que os chefes 
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eram líderes. Se eles mudassem de área tinha 

um monte de gente querendo ir com eles. 

Hoje, existem gerentes que, se perderem o 

DAS, ninguém lembra mais deles.” (E6, nível 

superior, gestora, há 31 anos no IBGE) 

Silva e Vergara (2003:14) observam que essa nostalgia surge que “como uma herança 

de um grupo”, talvez possa explicar uma questão que permeou grande parte do 

presente estudo: a distância emocional que por vezes separou os antigos servidores dos 

novos servidores do IBGE.  

Apesar da origem profissional, do nível funcional e dos cargos gerenciais influenciarem 

a maneira como os servidores apreendem as mudanças ocorridas, foi a categorização do 

tempo de serviço - novos e antigos servidores - que permeou, com maior ênfase, as 

análises realizadas.  Assim, pareceu natural que, em alguns casos, os dois grupos 

desenvolvessem juízos estéticos distintos acerca das mudanças organizacionais 

vivenciadas no IBGE.   

Como se viu no aporte teórico que suportou esse estudo, o juízo estético representou 

uma relação na qual existiu um sujeito que julgou e uma organização julgada e, para 

tanto, fez-se uso de categorias estéticas. Segundo Strati (2007:187), é a existência da 

relação entre a vida organizacional, juízo estético e as categorias estéticas que faz com 

que as categorias da estética sejam também “categorias da compreensão estética da 

vida organizacional”. 

 

Dessa forma, nas próximas seções serão apresentados, por meio das categorias 

estéticas, os juízos estéticos desenvolvidos pelos servidores do IBGE, acerca das 

mudanças organizacionais, ocorridas nas últimas décadas, que levaram o IBGE a uma 

mudança cultural. Quais sejam: o belo; o sagrado; o pitoresco; o gracioso; o sublime; o 

cômico; o feio; a tristeza; o trágico; o ritmo e o indizível. 
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6.3 O Belo 

 

“Beleza, meu caro senhor, não é tanto uma 

qualidade do objeto contemplado, como um 

efeito nele que vê-lo. Se nossa visão fosse 

maior ou menor, ou se nossa constituição 

fosse diferente, o que agora parece belo para 

nós parece disforme, e que agora pensamos 

disforme que devemos considerar como 

belo”. 

 Bento de Spinoza 

 

O que é o belo?  Comte-Sponville (2011) afirma que a beleza é reconhecida pelo 

prazer que ela proporciona e pela alegria em admirá-la. O autor lembra a todos que não 

há beleza absoluta e nem objetiva. Segundo Strati (2007), a categoria do belo na 

estética organizacional compreende tudo que é agradável de ouvir, de ver, de tocar. 

Esta categoria diz respeito ao prazer, a atração, a paixão.  

O IBGE é belo? Ou melhor, o que é belo no IBGE? O que, segundo seus servidores, é 

agradável de ver, de ouvir no IBGE? As mudanças ocorridas na organização nas 

últimas décadas são apreendidas como belas? 

Historicamente a categoria estética do belo costuma ser a mais estudada pelos 

pesquisadores da estética organizacional. Em todas as entrevistas realizadas e nos 

momentos em que a pesquisadora pode participar e, por conseguinte, observar 

conversas na instituição pesquisada, foi possível perceber a beleza compreendida nas 

mudanças ocorridas na organização, ou melhor, a apreensão daquilo que provoca 

prazer e, consequentemente, atrai os servidores, foi identificado em vários momentos 

dessa pesquisa. O termo “belo” surgiu naturalmente durante conversas formais ou bate-

papos informais. Afinal, na vida cotidiana das organizações, é costume falar de belos 

projetos, belos trabalhos, belos resultados.  
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A seguir serão apresentadas as mudanças que, segundo os servidores do IBGE, são 

belas e, portanto, lhes são agradáveis e lhes causam prazer, quais sejam: servir 

publicamente; a exposição dos trabalhos da instituição na mídia; a recepção aos novos 

servidores; a atualização tecnológica; a indicação para treinamentos e cargos 

comissionados, a comunicação interna. 

  Servir Publicamente no IBGE 

Muitos servidores, principalmente os mais antigos, ao serem questionados sobre qual é 

o sentimento de ser servidor público, fizeram questão de separar o servidor público do 

servidor do IBGE, conforme se pode ver na resposta dada por E4, nível médio, há 36 

anos trabalhando no IBGE. 

“Eu tenho muita resistência em aceitar ser 

chamado de funcionário público. Eu não me 

enxergo como esses funcionários públicos que 

trabalham nesses órgãos por aí. Eu sou 

IBGEANO.” 

Ser funcionário público no IBGE, para muitos entrevistados, tornou-se mais belo. 

Alguns servidores relataram ter ingressado no IBGE numa época em que o serviço 

público não era bem visto pela sociedade e afirmaram que para eles, mudar essa 

imagem, era um grande desafio. Para esses funcionários existe prazer em ter vencido 

esse desafio, como afirmou E32, nível médio, há 31 trabalhando no IBGE: “Hoje, fazer 

parte do IBGE faz a gente ser um funcionário público diferente. Isso é muito bom”. 

Independentemente da faixa etária, do tempo de serviço ou do nível funcional, todos, 

sem exceção, apontam o serviço público como sinônimo de estabilidade e, portanto, 

percebem privilégios, ou seja, a aversão à incerteza – traço presente na cultura 

brasileira, segundo Hofstede (1984) – permanece presente. Entretanto, os novos 

servidores, de todas as faixas etárias e oriundos do setor privado, destacam com maior 

ênfase privilégios tidos como absolutamente normais pelos mais antigos como, por 

exemplo, poder tirar férias na data planejada, ter o salário depositado todos os meses 
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sem atraso, como se pode observar no fragmento da entrevista de E30, pertencente ao 

quadro de servidores com nível superior do IBGE há 10 anos: 

 “a estabilidade faz uma diferença enorme 

para mim. O serviço público me dá a chance 

de planejar. Isso não tem preço.”  

O status também está relacionado ao ser servidor público e, neste ponto, também existe 

diferença entre novos servidores e antigos servidores. Para os mais antigos o status 

advém do orgulho de trabalhar para um órgão do governo ou para uma empresa 

importante. “Todos os meus amigos me vêem como o homem das estatísticas do país”, 

ressaltou E8, há 36 anos no IBGE.  

Já para os novos servidores ser servidor público é sinal de distinção pela sua capacidade 

intelectual.  Independentemente da faixa etária, do gênero e de possuir ou não cargo 

gerencial, os novos concursados consideram prazeroso ter vencido o desafio do 

concurso público, como relatou E23, há nove anos no IBGE: “todo mundo acha que eu 

sou inteligente porque passei no concurso. É um diferencial”.  

Servir publicamente no IBGE, parece ter se tornado mais belo em função de outra 

grande mudança na instituição: a maior exposição de seus trabalhos realizados para a 

sociedade, como será exposto a seguir.  

 A Exposição na Mídia 

Novos e antigos servidores, de todas as faixas etárias, de nível funcional médio e 

superior e, independentemente, de serem gestores ou não, consideram o IBGE belo 

pelos belos trabalhos que produz. Para os servidores, belos trabalhos são traduzidos 

como trabalhos úteis para a sociedade, trabalhos realizados com retidão, portanto, 

confiáveis e éticos, como se pode verificar nos depoimentos a seguir: 

“Todo mundo confia nas pesquisas que o 

IBGE faz. Toda hora vem gente de outros 

países conhecer o que a gente faz.” (E56, 

nível médio, há 31 anos no IBGE) 
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“No programa de ambientação fui 

apresentada a produtos concretos, de 

qualidade e eficientes. Eu fiquei feliz quando 

percebi que o IBGE fazia um trabalho útil.” 

(E12, nível superior, há nove anos no IBGE) 

 

O orgulho pelos trabalhos realizados sempre esteve presente na vida do servidor do 

IBGE. Entretanto, os servidores pesquisados apontam, como mudança cultural, a maior 

divulgação das pesquisas realizadas para sociedade. Para os servidores, o IBGE se 

tornou mais acessível à sociedade e isso favoreceu o reconhecimento dos trabalhos 

realizados pela instituição. Ver uma notícia na mídia relatando os resultados de uma 

pesquisa divulgada pelo IBGE, é considerado um momento de orgulho e grande prazer, 

principalmente, para os servidores mais antigos. Independentemente do nível 

funcional, gestores ou não, a grande maioria dos entrevistados, com mais de 15 anos de 

serviços prestados ao IBGE, apontou a maior exposição dos trabalhos do IBGE para a 

sociedade como uma mudança cultural extremamente prazerosa, portanto, bela, como 

se pode verificar, nos fragmentos de entrevistas, a seguir: 

“O IBGE hoje é reconhecido mundialmente. 

Essa foi uma mudança muito grande. Ver o 

IBGE na mídia é o mesmo que falar de mim. 

Eu faço parte. Eu ajudei a construir o que está 

sendo apresentado. Eu acho que com a maior 

divulgação dos trabalhos do IBGE os 

servidores passaram a ter mais orgulho da 

instituição.” (E17, nível superior, gestor, há 

32 anos no IBGE) 

“Eu sempre tive orgulho de trabalhar no 

IBGE pelas pesquisas sociais que o IBGE faz. 

Quando, hoje, eu vejo, por exemplo, no Jornal 

Nacional uma reportagem falando do 

resultado de uma pesquisa do IBGE. Eu acho 

o máximo!” (E4, nível médio, há 36 anos no 

IBGE) 

 

 



84 

 

 

O belo, ou melhor, fazer parte do que é belo, faz com que o orgulho seja ampliado. 

Pelos depoimentos citados é possível perceber o prazer de fazer parte de algo especial, 

o prazer de fazer parte do sucesso. Os servidores antigos declararam que se sentiam 

injustiçados quando eram vistos pela sociedade como inúteis e que, hoje, ficam felizes 

ao perceber que isso mudou e que a sociedade reconhece o valor de seus trabalhos, 

como ficou evidenciado nos depoimentos a seguir: 

“Nós fazíamos muitas greves. A nossa própria 

família nos desvalorizava. Todo mundo me 

falava: “você não trabalha”. Pra mim a 

grande mudança foi quando eu me senti 

valorizada por fazer parte de uma instituição 

importante para a sociedade.” (E5, nível 

superior, gestor, há 33 anos no IBGE) 

“Hoje temos espaço na TV aberta e na TV a 

cabo. A Globo News oferece um enorme 

espaço para as pesquisas do IBGE. Existe um 

reconhecimento da sociedade. É bonito ver 

isso.”(E2, nível superior, há 33 anos no IBGE) 

Os novos servidores também apontaram a exposição do IBGE na mídia como algo 

agradável, mas o fizeram em menor proporção. Na verdade, muitos deles já 

conheceram o IBGE com seus trabalhos sendo mais divulgados e, talvez por isso, não 

considerem tal fato como uma mudança cultural. 

Entretanto, foi possível identificar que a maior exposição do IBGE na mídia, vista como 

uma bela mudança cultural, pelos servidores mais antigos, interferiu na decisão dos 

mais novos em se tornar um servidor do público do IBGE. Tal fato veio ao encontro dos 

estudos realizados por Dean Jr, Ramires e Ottensmeyer (1997) que consideram que a 

beleza pode interferir na decisão das pessoas, visto que a perspectiva estética pode 

explicar a existência (ou não) de um bom clima organizacional, a resistência a 

mudanças, a confiança na liderança, entre outros comportamentos. Assim, o depoimento 

a seguir de E23, há nove anos no IBGE, ratifica a afirmação dos autores. 

 



85 

 

 

“Passei em vários concursos, mas optei pelo 

IBGE porque ele tem um nome muito bom lá 

fora. O IBGE cumpre os prazos e é isso que dá 

essa excelência ao IBGE. O nome do IBGE 

pesou muito na minha decisão.” 

 

A recepção de novos servidores (concursados) também se modificou. Hoje tornou-se 

mais planejada. Trata-se de uma bela mudança para um grupo de servidores, como se 

destaca a seguir. 

   A Recepção dos Novos Servidores 

Ao relatar suas trajetórias profissionais dentro do IBGE, os funcionários mais antigos, 

de nível médio ou superior, gestores ou não, apontaram como uma bela mudança a 

recepção que hoje é dada aos servidores que ingressaram nos últimos concursos. Eles 

consideraram que em suas épocas foram bem recebidos, principalmente, por seus 

pares, mas muitos afirmam que se sentiram perdidos diante dos trabalhos que deveriam 

realizar. Os antigos servidores relatam que chegavam querendo aprender e atribuem à 

boa vontade dos colegas a ajuda que receberam, como relata E18, nível médio, há 32 

anos no IBGE. 

“Quando eu cheguei fui trabalhar na 

digitação. Fiquei apavorada quando vi a 

quantidade de gente e a máquina que fazia um 

barulho ensurdecedor. Eu achei que não iria 

aprender. Mas eu tive uma colega (a minha 

primeira amiga no IBGE) que me dizia: 

“calma que você consegue.” Ela sentava do 

meu lado e me falava: “não fica nervosa, você 

consegue.” 

 

Grande parte dos servidores, que ingressaram no IBGE na mesma época de E18, teve a 

oportunidade de receber os novos servidores que ingressaram a partir de 2000 e 

consideraram que na recepção atual existe mais profissionalismo e valorização. 
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Segundo eles, essa mudança torna o IBGE mais belo, principalmente, para quem está 

chegando. Tal fato pode ser evidenciado nos fragmentos das entrevistas a seguir: 

“A instituição mudou muito a forma de 

recebimento. Hoje as pessoas já chegam 

conhecendo mais o IBGE e sendo muito mais 

valorizadas pela direção. Antigamente você 

chegava e sentava na máquina para 

trabalhar.”(E27, nível superior, há 34 anos no 

IBGE) 

“Eu fui bem recebida, mas ninguém me 

ensinou nada. Hoje mudou a recepção com os 

novos. Hoje existe um programa para 

recepcioná-los. É bem legal.” (E34, nível 

superior, gestora, há 30 anos no IBGE) 

 

De fato, a maioria dos novos servidores percebeu beleza na forma como foram 

recebidos pela organização e, portanto, ratificam a visão dos servidores mais antigos. 

Além disso, todos afirmam que essa mudança continua acontecendo e que a cada 

concurso o programa de recepção dos novos se torna mais agradável, como se verifica 

no fragmento de entrevista E3, há 10 anos no IBGE: 

 

“Quando eu entrei no IBGE, a cerimônia de 

investidura foi no CDDI. O auditório era 

bonito, as instalações eram bonitas. A 

impressão que eu tinha é que eu estava 

entrando no primeiro mundo. Houve a 

formação de uma mesa com o diretor 

executivo e seus assessores. Eu assinei um 

livro. Eu me senti uma pessoa importante para 

a instituição (...) 

A partir do meu concurso ainda ficou melhor. 

Só para você ter uma idéia, em 2010 os 

concursados aprovados passaram por uma 

semana de integração. Nessa semana as 

diretorias se apresentaram, falaram dos 

trabalhos realizados, dos objetivos. 

Apresentaram as pessoas. Isso é prazeroso 

porque você se sente bem-vindo.” 
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A narrativa de E3 ressalta, como nos ensina Galiardi (1990), a influência dos artefatos 

– a beleza das instalações físicas e o livro assinado – na forma como a servidora 

apreendeu a realidade organizacional. O depoimento ratifica as palavras de Alvesson e 

Berg (1992) quando os pesquisadores afirmam que, a partir da observação de 

cerimônias e rituais, a própria cultura organizacional pode ser considerada um artefato. 

Além disso, percebe-se que ser tratado com distinção continua sendo um traço cultural 

presente e valorizado na instituição. 

A atualização tecnológica também foi apontada, pelos servidores do IBGE, como uma 

bela mudança que ocorreu na instituição nas últimas décadas, como se pode verificar, a 

seguir. 

 A Atualização Tecnológica 

Os novos servidores, principalmente os que ingressaram no IBGE oriundos da 

iniciativa privada, revelaram a decepção que sentiram ao verificar que 

tecnologicamente o IBGE estava defasado em relação ao mercado, como se pode ver 

no depoimento de E29, nível superior, há 10 anos no IBGE: 

 

“Quando entrei percebi que a casa estava 

desatualizada em termos de informática. 

Porque quando eu entrei fui para a Diretoria 

Executiva e lá estava meio atrasado. Hoje as 

rotinas de trabalho melhoraram porque temos 

mais tecnologia. Antes você fazia muita coisa 

manualmente, hoje é tudo via sistema.” 

 

Entretanto, todos reconhecem que nos últimos anos a tecnologia utilizada no IBGE 

veio sendo aperfeiçoada e, hoje, quando não é considerada superior, é equiparada a 

utilizada na iniciativa privada. Para o grupo de novos servidores, oriundos da iniciativa 

privada, e que já ocupam cargos de gestão, a atualização tecnológica trouxe mais 

dinamismo à organização, como se pode observar no fragmento da entrevista de E19, 

gestor, há sete anos no IBGE: 
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“Hoje nós estamos trabalhando com as 

mesmas ferramentas que o mercado utiliza, 

mas quando falta algum software ou algum 

treinamento, os novos servidores gritam: eu 

não tenho condições de trabalhar nessa 

situação! Isso faz com que fiquemos sempre 

atentos”. 

Para os novos servidores que já ocupam cargos gerenciais, a atualização tecnológica 

propiciou, também, mudanças nas rotinas de trabalho, automação de vários processos 

e, por conseguinte, mais transparência e controle na organização. Hoje, ações simples 

como, por exemplo, solicitar um carro oficial para o deslocamento de um servidor para 

outra unidade física do IBGE, são realizadas via um sistema que poderá ser consultado 

a qualquer momento. Antes, para tal solicitação bastava ligar para o setor de transporte, 

fornecer o horário e o local de destino.  Para os novos servidores gestores, tal 

formalidade é considerada um avanço para a gestão, como pode ser observado no 

depoimento de E3, gestora, há 10 anos no IBGE: 

“A automação trás transparência. Eu como 

chefe sei quando os meus funcionários 

solicitam um carro oficial, para onde eles vão, 

porque vão, quando eles voltam, eu tenho tudo 

isso registrado.”   

O acesso aos treinamentos e a ocupação de cargos comissionados – FG´s e DAS – 

também foi apontado como uma bela mudança pelos servidores. 

 A Indicação para Treinamentos e Cargos Comissionados 

A maior oferta de cursos foi uma mudança notada e valorizada por todos os servidores 

ao longo das últimas décadas. Hoje, existe o Comitê de Coordenação de Treinamento 

(CCT), com representantes de diversas áreas do IBGE, responsável por definir o plano 

de treinamento anual para os servidores da instituição. O IBGE disponibiliza para todos 

os servidores, no Portal de treinamento coordenado pela ENCE, todos os cursos 

disponíveis.  
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Entretanto, para os servidores de nível médio, houve de fato uma mudança cultural. 

Segundo esse grupo de servidores, antes, nem todos tinham conhecimento dos cursos 

disponíveis e, via de regra, apenas os “amigos do rei tinham acesso”, como nos disse 

E27, há 34 anos no IBGE. Hoje, qualquer servidor pode e é estimulado pelo gestor a 

acessar o portal e solicitar o treinamento desejado. Aqui o tratamento impessoal foi 

considerado bem-vindo. O atendimento ao seu pedido ocorrerá na medida em que o 

treinamento solicitado tenha aplicabilidade em seu trabalho. Como afirma E19, nível 

superior, gestor, há sete anos no IBGE “Hoje, os gerentes de área como eu, indicam a 

pessoa que precise daquele treinamento para realizar o seu trabalho.” 

Assim, hoje este processo é visto com mais transparência e com maior participação de 

todos os servidores – não apenas dos gestores. Essa mudança tornou o processo mais 

eficiente, útil e bem visto por todos, como argumenta E35, nível superior, há 34 anos no 

IBGE:  

“Hoje temos o portal de treinamento 

coordenado pela ENCE. Qualquer funcionário 

pode solicitar um curso. E ele será atendido se 

o curso tiver aplicabilidade em seu trabalho. 

Antes não era assim. Era menos transparente. 

O gestor decidia sozinho.” 

No que tange ao acesso a cargos comissionados a situação pareceu ser um pouco 

diferente. Os servidores antigos, tanto de nível médio, quanto de nível superior, 

inclusive gestores, observaram que a indicação para os cargos continuam possuindo 

uma vertente política e pessoal, ou seja, depende da indicação. Entretanto, eles 

consideram que houve uma mudança positiva, tendo em vista que a competência 

também passou a ser levada em consideração, como se pode confirmar no fragmento de 

entrevista de E34, nível superior e gestora, há 30 anos no IBGE: 

“Os amigos sempre foram privilegiados e isso 

continua ocorrendo. Mas hoje, existe a 

preocupação com a competência do amigo, ou 

seja, os amigos indicados são aqueles que 

sabem e querem fazer”  
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Dessa forma, percebe-se que muito embora o personalismo, apontado como um dos 

traços culturais mais presentes nos estudos da cultura brasileira, continue vivo, hoje é 

percebido pelos servidores de forma mais justa e, por conseguinte, mais belo. Como se 

viu no aporte teórico que sustentou esse estudo, no Brasil, o valor parece estar na 

diferença, no sentimento de ser especial (CALDAS, 2009).  O mesmo ocorre com a 

comunicação interna no IBGE, ou seja, o personalismo continua presente, mas para um 

grupo de servidores, hoje, o processo de comunicação se tornou mais inclusivo como se 

verá a seguir. 

 A Comunicação 

A informação no IBGE, durante anos, foi considerada privilégio para poucos. Possuir 

informação sempre foi traduzido por ter status, possuir poder. A comunicação sempre 

foi fragmentada e considerada pouco transparente pelos servidores.  A mudança 

tecnológica veio ao encontro dos anseios dos servidores e aos poucos vem tornando a 

comunicação mais eficiente, pelo menos, no que tange ao volume, como se pode 

verificar no depoimento a seguir: 

“Antes não se tinha tanta informação. Eu 

sempre tive acesso porque sempre estive perto 

do poder. No início eu era amigo de quem 

tinha poder e depois me casei com uma 

gestora. Mas reconheço que para as outras 

pessoas a informação não chegava. Hoje 

existe mais informação disponível para 

todos.” (E4, nível médio, há 36 anos no 

IBGE).  

 

Essa mudança ocorreu mais enfaticamente na última década, visto que mesmo os 

novos servidores quando comparam as informações disponíveis há 10 anos – quando 

ingressaram no IBGE – com os meios disponíveis atualmente também consideram a 

mudança positiva e bem-vinda. Na maioria dos depoimentos a mudança é percebida 

pelos avanços tecnológicos como se pode observar nos fragmentos de entrevistas a 

seguir: 



91 

 

 

“Há 10 anos atrás a informação não era 

transparente. Há 10 anos não tinha a 

disponibilidade que se tem hoje. Hoje você tem 

uma profusão de documentos, de 

normatização na Intranet. Hoje você pode 

conhecer o IBGE pela Intranet. É fantástico!” 

(E3, nível superior, gestora, há 10 anos no 

IBGE) 

“Eu acho que a transparência melhorou 

bastante, melhoraram as formas de divulgação 

por meio da intranet. As pessoas possuem 

mais informação. Quando eu entrei, eu tinha 

poucas informações sobre o IBGE, sobre a 

Diretoria na qual eu atuava. Hoje as 

informações estão mais disponíveis para os 

funcionários.”  (E1, nível superior, há nove 

anos no IBGE) 

 

Para todos os servidores dos grupos pesquisados a comunicação se tornou mais bela 

em função do maior volume de informações disponíveis, para um maior número de 

servidores, mas como se verá na seção 6.9, ainda existem deficiências que são 

apreendidas como feias. 

 

Como se viu o belo foi apreendido em diversas mudanças ocorridas na instituição nas 

últimas décadas. A seguir serão apresentadas as mudanças ocorridas no IBGE nas 

últimas décadas que, segundo os sujeitos da pesquisa, se inserem na categoria do 

sagrado. 
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6.4 O Sagrado 

 

 

“Meu bem querer 

É segredo, é sagrado 

Está sacramentado 

Em meu coração (...)”. 

Djavan 

 

 

O sagrado é de natureza divina, é precioso, inviolável e merece o respeito de todos 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008; LALANDE, 1993). Para Conte-Sponville (2001), 

o sagrado vai além do simplesmente humano e merece mais do que o simples respeito. 

O sagrado requer veneração. Lalande (1993) observa ainda que o sagrado, no sentido 

moral, oferece a idéia de um valor absoluto e incomparável.  

A categoria do sagrado na estética organizacional, segundo Strati (2007), destaca o 

lado obscuro e ao mesmo tempo fascinante da organização. Compreende tudo o que 

não se relaciona com a racionalidade organizacional voltada para um fim e acentua o 

que é onírico, lendário, fantástico, único e que suscita reverência e adoração. O sagrado 

constitui um mundo à parte. Os sujeitos dessa pesquisa foram questionados 

abertamente sobre o que no IBGE suscitava reverência, adoração, ou melhor, se existia 

algo que por eles fosse considerado único e que por isso suscitasse tais sentimentos. O 

sagrado foi percebido em: a paixão dos antigos servidores; o papel do IBGE na 

sociedade; a complexidade e a diversidade dos trabalhos realizados. 
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 A Paixão dos Antigos Servidores 

A paixão dos antigos servidores pelo IBGE foi citada, pelos novos servidores, como 

algo único. Segundo a grande maioria dos entrevistados, que ingressaram no IBGE nos 

últimos concursos, a relação apaixonada dos antigos servidores com o IBGE é quase 

uma lenda. Como se vê nos depoimentos a seguir, os novos servidores reconhecem 

essa relação como sagrada e, assim como os antigos, reconhecem que, em breve, ela 

pertencerá ao passado. A paixão que suscita reverência pareceu estar se modificando. 

“Esse comprometimento das pessoas antigas é 

único. Eu já participei de encontro com as 

Unidades Estaduais e vi pessoas quase 

chorando quando falavam do IBGE. Certa vez, 

vi um servidor do Rio Grande do Sul falando 

com a voz embargada. Você vê que o cara 

gosta da instituição na qual trabalha. Eles 

fazem tudo pela empresa. Mas agora tem 

muita gente se aposentando e eu não sei como 

será daqui pra frente.” (E23, 39 anos de 

idade, nove anos no IBGE) 

“Eu participei de reunião com consultores 

externos que estavam conduzindo um projeto. 

Era sexta-feira, 19 h e as pessoas não iam 

embora e a discussão continuava. Num 

determinado momento a consultora falou: 

gente são 19 h e em qualquer instituição, todo 

mundo já teria ido embora há muito tempo. Eu 

olhei e percebi que a grande maioria tinha a 

cabeça branquinha.” (E1, 43 anos de idade, 

nove anos no IBGE) 

 

Por sua vez, os antigos servidores, reverenciados nos depoimentos de E23 e E43, 

reverenciam o IBGE pelo seu papel, cada vez mais relevante na sociedade, como se 

verifica a seguir. 
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 O Papel do IBGE na Sociedade 

Os antigos servidores consideram que os trabalhos realizados no IBGE o transformam 

em uma organização singular, como se pode observar no depoimento de E5, nível 

superior, gestora, 58 anos de idade e há 33 anos no IBGE. 

“No aniversário do IBGE o Willian Bonner foi 

o cerimonialista. Ele foi sem discurso no 

papel. Ele falou com um respeito do IBGE. Ele 

disse que chegava na Globo por volta das 8 h 

da manhã para fazer a pauta, mas se durante 

o dia chegasse alguma divulgação do IBGE, 

ele reabria a pauta porque havia chegado 

informações do IBGE que, pra ele, sempre são 

muito mais importantes e críveis do que de 

qualquer outra fonte.” 

A consciência do papel do IBGE na sociedade, a credibilidade das informações 

divulgadas, os inúmeros convênios internacionais realizados nas últimas décadas, as 

visitas que esses organismos de pesquisas internacionais vêem fazendo ao IBGE, nos 

últimos anos, para conhecer as metodologias e tecnologias aplicadas em suas 

pesquisas, faz com que os antigos servidores reverenciem o IBGE de forma mais 

enfática do que os novos servidores, conforme destacado nos fragmentos das 

entrevistas a seguir: 

“Eu tiro o chapéu para o IBGE pelo que ele 

representa para a sociedade. Além disso, ele é 

ponto de referência dentro de uma 

comunidade mundial.” (E8, nível médio, há 36 

anos no IBGE) 

“É muito importante para um governo 

conhecer a realidade do país. O IBGE é um 

órgão fundamental de planejamento. Nós 

trabalhamos com as informações que irão 

subsidiar as políticas do governo para a 

melhoria das condições de vida para o povo 

brasileiro. Sem o IBGE não dá para 

governar!” (E42, nível médio, há 33 anos no 

IBGE) 
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“Fico muito chateada quando escuto, por 

exemplo, que na Argentina a Presidente do 

país interferiu no IBGE de lá. Eu reverencio 

os nossos pesquisadores que nunca permitiram 

a interferência dos nossos governantes.” (E5, 

nível superior, gestora, há 33 anos no IBGE) 

Os antigos servidores são mais enfáticos quando falam da mudança do papel do IBGE 

na sociedade, visto que, logicamente, puderam presenciar a evolução ao longo das 

últimas décadas. Entretanto, isso não significa que os novos servidores já não tenham 

reconhecido como sagrado o papel do IBGE na sociedade, como se pode verificar no 

depoimento E30, 40 anos de idade e há 10 anos no IBGE: “O IBGE é um órgão idôneo, 

por isso merece reverência”. 

A diversidade e complexidade dos trabalhos realizados pelo IBGE, também faz com que 

seus servidores a considerem uma instituição singular, como se observa a seguir. 

 A diversidade e a complexidade dos trabalhos  

Como se pode ver na seção anterior, os trabalhos realizados pelo IBGE sempre foram 

considerados belos por serem confiáveis e úteis para a sociedade que atendem. 

Entretanto, esses trabalhos são elevados para a categoria do sagrado quando são 

observadas características como, a diversidade e a complexidade. Segundo os antigos 

servidores, essas características sempre existiram, mas nas últimas décadas elas estão 

mais presentes, como se pode observar no fragmento da entrevista a seguir: 

“Cada vez mais o IBGE aumenta o leque 

temático de suas pesquisas. O IBGE se 

diferencia porque nós temos dentro do mesmo 

instituto os dados estatísticos e geográficos. 

Na maioria dos países isso é separado. A 

minha empresa é a única que pode oferecer o 

tipo de informação que ela oferece”. (E6, nível 

superior, há 31 anos no IBGE) 
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Quando se fala em complexidade e diversidade, A Escola Nacional de Ciências e 

Estatísticas (ENCE) também foi lembrada pelos servidores. A ENCE sempre foi 

considerada uma referência na área da Estatística Nacional e sempre gozou de 

respeitabilidade, inclusive em nível internacional, mas suas atividades foram ampliadas 

nas últimas décadas com a criação de novos cursos em nível de pós-graduação lato e 

strictu sensu. Tal mudança trouxe desafios e, vencê-los, fez com que a Escola fosse 

mais reverenciada pelos servidores do IBGE, como pode ser observado no depoimento 

de E2, 55 anos de idade e há 33 anos no IBGE: 

“Na ENCE o desafio é de outra natureza, 

quando comparado com os desafios 

enfrentados por outras áreas do IBGE. Em 

tese é fácil juntar antropólogo, economistas, 

sociólogos, estatístico, geógrafo..., mas na 

prática está muito longe de ser fácil. O nosso 

desafio na estruturação dos cursos de pós-

graduação era dar concretude ao 

interdisciplinar. Cada um de nós tinha como 

desafio: como é que a gente conversa junto? 

Como é que a gente faz para que essa 

interdisciplinaridade chegue lá na ponta? 

Hoje o nosso curso de especialização caminha 

para o mestrado e o mestrado caminha para o 

Doutorado (...) Nós temos uma 

particularidade. Nós não somos uma 

Universidade. A ENCE é uma das unidades 

organizacionais do IBGE. A ENCE, na 

verdade, possui dois patrões: o IBGE porque é 

a nossa vinculação institucional e a CAPES.” 

 

 

Os novos servidores também consideram os trabalhos realizados pelo IBGE preciosos e 

únicos, mas a reverência ocorre sob outro olhar. Eles observam a diversidade e 

complexidade das tarefas desempenhadas pelos pesquisadores e técnicos na instituição. 

O olhar dos novos servidores é para dentro do IBGE, como se pode verificar no 

fragmento da entrevista de E43, 10 anos no IBGE:  
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 “Eu fico impressionada com a quantidade de 

dados que o IBGE trabalha e o quanto eu 

posso mergulhar nesses dados. Não é qualquer 

empresa que te proporciona isso” 

Para todos os servidores dos grupos pesquisados o volume de informações processadas 

e a grandiosidade dos projetos tornam o IBGE único e, portanto, sagrado, como se 

verifica nos depoimentos aqui transcritos: 

 

“Ninguém faz o que fazemos e ninguém 

imagina o que fazemos. É um volume muito 

grande de informações processadas. Estou 

aqui há dez anos e ainda hoje me surpreendo 

com informações produzidas pelo IBGE.” 

(E29, nível superior, há dez anos no IBGE)  

“O Censo é sempre um grande projeto 

mobilizador. É uma coisa fantástica. 

Costumamos dizer que é uma operação de 

guerra e é mesmo. Quem vivencia e conhece 

sabe disso.” (E51, nível superior, gestor, há 

31 anos no IBGE) 

 

 

A seguir será apresentada a categoria do pitoresco, ou seja, as lembranças de mudanças 

ocorridas no IBGE que foram apreendidas por seus servidores como incomuns, e 

esteticamente agradáveis. 
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6.5 O Pitoresco 

 

“Preciso reviver, eu bem sei, 

mesmo que só na lembrança, 

voltar à minha antiga casa, 

rever a minha infância 

e todos os momentos felizes que lá passei.” 

Clarice Pacheco 

 

 

Segundo Strati (2007) o pitoresco refere-se ao processo evocativo da experiência 

estética, ou seja, nos fala da experiência estética que se origina na evocação de tudo o 

que está na arte, nos lugares, nas arquiteturas. O termo remete, na linguagem cotidiana, 

às paisagens coloridas, vívidas. Paisagens incomuns, mas capazes de provocar 

emoções estéticas agradáveis. 

O pitoresco surgiu, especificamente, nos discursos dos antigos funcionários que 

abordavam mudanças nas instalações físicas. Durante anos duas diretorias do IBGE 

foram lotadas geograficamente no bairro da Mangueira. Na década de 90 essas 

instalações foram desativadas e suas as áreas remanejadas para a Av. Chile no Centro 

do Rio de Janeiro. E foi, especificamente, ao ouvir relatos a respeito dessa mudança 

física que se percebeu a categoria do pitoresco. 
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 A mudança da Mangueira 

Tal mudança física foi vivenciada apenas pelos antigos servidores, tendo em vista que  

ocorreu há mais de uma década. Grande parte dos antigos servidores oriundos da 

Mangueira apreendeu a mudança como bela, entretanto, a nostalgia, ao relembrar da 

época em que lá atuavam, fez com que relembrassem de paisagens pitorescas, como se 

pode observar nos fragmentos das entrevistas a seguir:  

“Aqui, tivemos ganhos nas instalações e em 

função do entorno: mais opções de 

restaurantes, bancos. Mas na Mangueira 

tinha o estacionamento, o pátio interno e o 

janelão onde todo mundo se encontrava. Se 

aquele janelão falasse...”. (E21, nível 

superior, há 36 no IBGE) 

“Sair da Mangueira para mim foi uma 

melhora de 1000%. Aqui temos boas 

instalações e todo o entorno é bem melhor, 

aqui temos bons restaurantes. Na Mangueira a 

gente tinha o “Mac- Braço” - era um rapaz 

deficiente físico (ele só tinha um braço) que 

fazia sanduiches e vendia na porta do prédio 

do IBGE - você se lembra? Quando eu lembro 

daquelas paisagens eu acho graça”. (E51, 

nível superior, há 31 anos no IBGE) 

Essas regressões no tempo acompanhadas de nostalgia, conforme, apontado por Silva e 

Vergara (2003), em muitos casos foram percebidas como mecanismos de proteção e 

defesa ante as ameaças provocadas pelas mudanças. 
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A mudança das instalações da Mangueira para as instalações da Av. Chile inicialmente 

não foi apreendida por todos com uma mudança agradável. De acordo com os 

depoimentos, percebeu-se que as novas instalações interferiram nos traços culturais 

brasileiros, como o coletivismo e a valorização das relações pessoais apontados no 

referencial teórico desse estudo. Os antigos servidores consideraram que nas novas 

instalações as pessoas ficaram mais distantes ou mais individualistas. 

Os cenários da Mangueira foram lembrados por vários servidores como símbolo de 

união dos servidores nos momentos de greve, nos momentos de conquistas trabalhistas, 

como se pode ver no fragmento da narrativa, a seguir: 

“Nós somos da época em que tudo era 

resolvido numa assembléia com os 

servidores. Até hoje eu lembro da imagem 

daquelas assembléias na quadra da Escola de 

samba da Mangueira. Era uma loucura. A 

gente enchia aquela quadra de gente. Teve 

uma assembléia que quando terminou, nós 

subimos a rampa do estacionamento do IBGE 

abraçados. Você se lembra?” (E57, nível 

médio, há 33 anos no IBGE) 

 

A seguir será apresentada a categoria do gracioso, ou seja, tudo o que foi considerado 

charmoso, elegante, cortês e que por isso foi traduzido em qualidade de vida pelos 

servidores. 
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6.6 O Gracioso  

 

“Tu és, divina e graciosa 

Estátua majestosa do amor 

Por Deus esculturada 

E formada com ardor 

Da alma da mais linda flor 

De mais ativo olor 

Que na vida é preferida pelo beija-flor (...)”. 

Pixinguinha 

 

O gracioso possui a graça da leveza e a graça é um dom sem razão (COMTE-

SPONVILLE, 2011). Nas organizações, de acordo com Strati (2007), a categoria do 

gracioso ressalta a elegância, a civilidade, a cortesia, a virtuosidade, a polidez, ou seja, 

tudo o que nos encanta nas relações interpessoais.  

Essa categoria, diz respeito ao prazer visual e auditivo – sentidos públicos da visão e da 

audição - provocado pelo comportamento gentil das pessoas, pelas vestimentas usadas 

e pelos artefatos organizacionais. O gracioso envolve movimento, tem ritmo é a 

elegância transmitida sem esforço e com espontaneidade. Costuma estar situado acima 

do belo ou como uma forma de beleza que compreende a harmonia e o charme 

presente nas atitudes e nos movimentos (JAPIASSÚ, MARCONDES, 2008). É a 

categoria que mais nos remete à qualidade de vida nas organizações (STATI, 2007). 

Nessa categoria os artefatos tiveram um papel relevante. A seguir serão apresentadas as 

mudanças que, segundo os servidores do IBGE, foram graciosas e, portanto, lhes 

pareceram agradáveis pelo charme e elegância que imprimiram e, portanto, mudanças 

que trouxeram maior qualidade de vida aos servidores do IBGE, quais sejam: as 

instalações físicas e as relações interpessoais. 
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  As instalações físicas 

Na seção anterior foi apresentado como os antigos servidores apreenderam a mudança 

da Mangueira. Indubitavelmente a Mangueira era, para todos os servidores que lá 

trabalharam, um local pitoresco. Mas para muitos desses servidores, principalmente os 

integrantes da carreira de nível superior, as novas instalações na Av. Chile – Edifício 

Metropolitan -, e os novos artefatos, trouxeram valorização, graça, status e, por 

conseguinte, qualidade de vida, como se pode observar nos relatos a seguir: 

“A Mangueira deixou saudade. Tenho boas 

lembranças, mas aqui fomos mais valorizados 

pela sociedade. O prédio impõe respeito.” 

(E51, nível superior, há 31 anos no IBGE) 
 

 

“A mudança para a Av. Chile nos trouxe de 

volta para o IBGE. A minha área se sentiu 

prestigiada por ter sido convidada a 

inaugurar o prédio. Foi importante do ponto 

de vista simbólico, porque sinalizava com um 

processo de reafirmação.  A chegada na Av. 

Chile trouxe uma reaproximação de outras 

áreas importantes e isso mexeu com a nossa 

auto-estima.” (E2, nível superior, há 33 anos 

no IBGE) 
 

 

 

As boas instalações também foram apreendidas como graciosas pelos novos servidores. 

Muitos deles, antes de chegar ao IBGE, tinham em mente a imagem das antigas 

“repartições públicas”. Conforme defendeu Gagliardi (1990) os artefatos constituem um 

fenômeno cultural primário capaz de influenciar a vida organizacional, controlar e 

educar as faculdades sensoriais de seus integrantes e, portanto, influenciar a forma como 

os indivíduos percebem a realidade. 

Para os novos servidores as instalações surpreenderam positivamente e trouxeram 

qualidade de vida acima do esperado para quem ingressou no IBGE e foi trabalhar nas 

áreas instaladas na Av. Chile, como se pode verificar nos depoimentos a seguir, de 

novos servidores: 
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“No meu primeiro dia de trabalho eu achei o 

máximo. Quando eu vi o prédio da Av. Chile 

eu pensei “Que bom não é bege.” (E12, nível 

superior, há nove anos no IBGE) 

 
 

“As instalações me chamaram a atenção. 

Achei muito interessante. A minha primeira 

impressão foi de uma empresa bem 

organizada.” (E36, nível superior, gestor, há 

10 anos no IBGE) 
 

 

“As instalações do IBGE na Av. Chile 

superaram as minhas expectativas. Eu tinha 

uma visão da empresa pública com um espaço 

físico feio, horroroso, cheio de móveis velhos. 

São aquelas coisas que a gente escuta e faz 

aquela imagem sem nunca ter visto." (E45, 

nível superior, há sete anos no IBGE) 

 
 

 

 

 As Relações Interpessoais 

Os servidores dos grupos pesquisados afirmaram que a qualidade de vida que existe no 

IBGE é fruto das relações interpessoais, ou seja, é fruto da cooperação e da integração 

existente entre os servidores do IBGE, principalmente entre os servidores mais antigos. 

“Até hoje toda primeira quarta-feira do mês de 

maio (mês em que o IBGE faz aniversário) nós 

fazemos um encontro dos servidores que 

trabalharam no Censo de 70. Tem gente que levava 

os filhos nesses encontros e que hoje são levados 

pelos netos. Isso é o IBGE.” (E35, nível superior, 

gestor, há 41 anos no IBGE) 
 

“O convívio com os amigos que tenho aqui é o que 

me dá certa qualidade de vida e consequentemente 

prazer em estar aqui.“ (E31, nível médio, há 31 

anos no IBGE) 

 

A seguir será apresentada a categoria do sublime. São as mudanças que remetem o 

servidor à nobreza de espírito daqueles que constroem a instituição.  
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6.7 O Sublime  

 

“Amigo é coisa para se guardar 

No lado esquerdo do peito 

Mesmo que o tempo e a distância digam "não" 

Mesmo esquecendo a canção 

O que importa é ouvir 

A voz que vem do coração (...)”. 

Miltom Nascimento 

 

Sublimis refere-se a tudo que pertence a uma ordem superior. Lalande (1993), com 

base em Kant, reconhece que enquanto o belo é caracterizado por seu caráter finito, o 

sublime por sua vez é caracterizado pela idéia do infinito. É a beleza da grandeza. 

Comte-Sponville (2011:572) afirma que “o sublime é a sensação, no espírito humano, 

daquilo que o supera, natureza ou gênio, e o arrebata.” 

No uso corrente o sublime exprime um juízo de entusiasmo diante do que se vê, seja na 

ordem estética, seja na ordem moral, ou seja, na ordem intelectual. É tudo aquilo que 

impressiona (LALANDE, 1993; JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008). 

Para Strati (2007), o sublime destaca tudo o que é grandioso, o decoro, a decência, a 

moralidade, a “nobreza de espírito” daqueles que participam da vida organizacional e 

ajudam a construir sua grandeza. Diz respeito à subjetividade presente na descrição da 

beleza de um trabalho ou organização.  Para o autor, essa categoria é a que mais se 

aproxima do belo. Os servidores do IBGE destacaram como sublime o que não se 

modificou: a amizade entre os antigos servidores e a gratidão ao IBGE.  



105 

 

 

 A Amizade 

O sublime presente na “nobreza de espírito” dos que constroem a vida organizacional 

Strati (2007), foi apreendido em algo que não mudou, ou melhor, em algo que não foi 

afetado pelas mudanças organizacionais: a amizade construída entre os antigos 

servidores. São as relações interpessoais apreendidas como graciosas na seção anterior, 

mas que segundo os antigos servidores, só ocorre porque foram construídas relações de 

amizade. Esse juízo estético foi apreendido apenas pelos antigos servidores, 

pertencentes ao nível funcional médio ou superior, gestores ou não, que afirmaram 

terem construídos laços de amizade desde o primeiro minuto em que ingressaram na 

instituição, como se pode verificar nos depoimentos apresentados a seguir: 

“Quando ingressei no IBGE, fui recebido por 

pessoas que são meus amigos, amigos 

mesmos, até hoje. Não tinha competição. As 

pessoas se ajudavam e o trabalho saía”. (E24, 

nível médio, há 31 anos no IBGE) 

“Certa vez eu pedi uma licença sem 

vencimentos e fui trabalhar na iniciativa 

privada. Fui ganhando muito bem, eu ganhava 

em dólar e fui muito bem sucedido, mas 

mesmo assim, depois de um ano eu não 

aguentava mais a saudade que eu sentia do 

IBGE. Eu voltei porque percebi que dinheiro 

não era tudo e eu estava infeliz. Lá eu tinha 

apenas que produzir. Aqui eu podia aprender 

e crescer. Os meus amigos, que tenho até hoje, 

estavam aqui.” (E51, nível superior, gestor, há 

31 anos no IBGE) 

 

Essas relações, ainda hoje, garantem a qualidade de vida no IBGE para os antigos 

servidores, como se verificou na seção anterior, que abordou o juízo estético do 

gracioso. Por outro lado, a constatação pelos antigos servidores de que esse clima 

amigo, que permeou a existência do IBGE durante décadas, está se extinguindo torna o 

IBGE feio como se observa na seção 6.9 que trata da fealdade apreendia nas mudanças.  
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Sublime, também, é a relação de gratidão existente entre os antigos servidores e o 

IBGE.  

 A Gratidão 

 

 
Mais uma vez, trata-se de um sentimento pertencente, exclusivamente, ao grupo dos 

antigos servidores, independentemente, do nível funcional e de ocuparem ou não cargos 

de gestão. A despeito da fealdade, da tristeza, da dor ou do trágico apreendidos pelos 

servidores a cerca das mudanças ocorridas, a gratidão pelo IBGE foi identificada por 

esse grupo de servidores como sublime e inalterada, como se verifica nos fragmentos 

das entrevistas a seguir: 

“O IBGE é a minha vida. Aqui eu entrei um 

menino e tudo o que sei da vida eu aprendi 

aqui no IBGE. Por isso o IBGE é a minha 

vida. Eu tive professores aqui dentro que me 

ensinaram a reconhecer o valor do IBGE. 

Existia uma passagem de valores.” (E14, 

nível superior, gestor, há 35 anos no IBGE) 

“Nossa, eu tenho a minha casa, eu tenho o 

meu carro, eu tenho os meus filhos estudando 

em escola particular. Isso aqui pra mim é 

tudo. É a minha vida” (E57, nível médio, há 

31 anos no IBGE) 

“Tudo o que eu tenho, tudo o que sou, tudo o 

que estou deixando para os meus filhos eu 

devo ao IBGE.” (E35, nível superior, gestor, 

há 41 anos no IBGE) 

A seguir serão apresentadas as mudanças que, segundo os servidores do IBGE 

pesquisados, são cômicas, ou seja, provocam riso. 
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6.8 O Cômico 

 

“Um dia sem rir é um dia desperdiçado”. 

Charles Chaplin 

 

O cômico costuma remeter ao riso, ou melhor, a arte de fazer rir. Assim, essa categoria 

se confirmou na pesquisa realizada, visto que em diversos momentos a pesquisadora 

pode observar situações em que o riso parecia ser a solução. As mudanças costumam 

provocar discussões no IBGE e, estas, normalmente, ultrapassam os limites físicos da 

organização, ou seja, mesmo quando os servidores se encontram em eventos sociais o 

assunto permanece em pauta e, nessas horas, é comum observar a transformação de um 

tema, a priori sério, em piada.  

Durante o período de coleta de dados, a pesquisadora foi convidada a participar de um 

evento social com alguns servidores – aniversário de uma servidora – e pode presenciar 

uma conversa na qual o que era sério se transformou em piada. Como a pesquisadora 

estava licenciada, todos queriam lhe explicar o que estava acontecendo. O tema em 

pauta era a troca de um gestor e a mudança física da equipe gerenciada pelo novo 

gestor. A conversa transcorreu assim: 

Um servidor discursava: “esta mudança de gestor trouxe mudanças no organograma e 

provocou mudanças físicas para as pessoas envolvidas, ou seja, elas mudaram não 

apenas de chefe, mas também de andar (...)” A questão era séria e havia certa 

indignação no ar. 

Entretanto, em um determinado momento da conversa, alguém falou a respeito do 

servidor X – pertencente à área afetada pela mudança: “Vocês viram a “suíte duplex” 

que X ganhou?  
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Como a pesquisadora não entendeu o que estava sendo dito, questionou: “o que é suíte 

duplex?” Então, lhe explicaram: “o servidor X estava indignado e com a cara 

amarrada desde o dia em que soube que mudaria de andar, mas no novo andar deram a 

ele um espaço bem maior – mesa maior, duas cadeiras e armários. A cara dele já 

mudou!”. A partir desse momento, a piada da noite foi “a suíte duplex” e seu feliz 

proprietário. 

Nas entrevistas, o cômico também foi identificado. Quando perguntados a respeito do 

que causava risos nos processos de mudanças, houve respostas, quase que automáticas 

e outras que foram precedidas por reflexões. Tais reflexões, em alguns casos, 

pareceram ocorrer porque os entrevistados se deram conta do tipo de comicidade que 

os faziam rir: a ironia. 

Strati (2007) considera que a categoria estética do cômico está intimamente 

relacionada com a categoria do feio, mas que acaba sendo ressaltada pela vertente da 

comédia. Para o autor, o cômico compreende tudo o que é grotesco, ridículo, irônico e 

que suscita riso na vida organizacional e, exemplifica, com os ditos espirituosos, os 

apelidos, as piadas, – como a “suíte duplex” citada na conversa explicitada – por vezes 

maldosas. Nessa pesquisa, se considerou também outros tipos de cômico que Comte-

Sponville (2011) chamou: de farsa, ou seja, o que faz rir da bobagem ou bobamente; de 

absurdo, o que faz rir do incompreensível; de situação, que é aquele que faz rir do que 

se compreende. 

Muitas das mudanças que afetaram e ainda afetam o IBGE foram percebidas 

esteticamente como cômicas por seus servidores. São narrativas que foram ouvidas, 

apelidos que foram atribuídos à algumas pessoas, cenas vistas e consideradas 

grotescas; comportamentos tidos como ridículos, entre outras situações. A seguir serão 

apresentadas as principais mudanças apreendidas como cômicas, a saber: a gangorra do 

poder; a chegada dos novos servidores; os artefatos; a catraca. 
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 A Gangorra do Poder 

Em momentos de mudança organizacional a comunicação informal – rede de boatarias – 

costuma ser mais eficiente, leia-se mais rápida, do que a comunicação oficial.  Para os 

servidores do IBGE boato é coisa séria e costuma provocar grandes discussões 

coletivas. Para os servidores novos, gestores ou não, oriundos da iniciativa privada, as 

elucubrações provocadas pelos boatos costumam provocar risos, conforme citado por 

E3, gestora, há 10 anos no IBGE: 

“Em épocas de mudança de gestores, todos os dias 

tem boato: “caiu fulano”; “ciclano ficará no lugar 

de fulano”. É a dança das cadeiras. Tudo isso é 

cômico.” 

 

E3 ressalta ainda, que essas mesmas mudanças que provocam boatos engraçados 

costumam deixar os gestores nervosos e o ambiente instável. A entrevista de E3 

aconteceu num desses momentos turbulentos e ela confessou, achando graça, que iria 

entrar em férias, mas que não sabia o que iria lhe acontecer quando retornasse. Segundo 

E3 essa instabilidade e, consequentemente, descontinuidade na gestão, gera, 

inevitavelmente, piadas.  E3 afirmou: 

“No serviço público tem uma coisa engraçada. Um 

dia você cai em desgraça e fica mal. De repente 

você ressurge das cinzas e é a pessoa mais 

importante do IBGE. É engraçado esse sobe e 

desce. É engraçado observar essa gangorra do 

poder.” 

 

A instabilidade provocada pelos boatos gera incerteza, característica indesejável na 

cultura brasileira, segundo Hofsted (1984). É o cômico que se aproxima do feio, 

conforme observou Strati (2007). 
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 A Chegada dos Novos Servidores 

 

O ingresso de novos servidores no IBGE, depois de tantos anos sem que isso 

acontecesse, foi uma mudança sentida por todos – antigos e novos – e, logicamente 

suscitou, nos dois grupos, motivos para risos. 

Os novos servidores, oriundos da iniciativa privada, independentemente da faixa etária, 

consideram engraçada a relação íntima que existe entre os servidores mais antigos, ou 

seja, tudo aquilo que é venerado pelos antigos – apontado nas categorias do gracioso, do 

Sublime – para os novos torna-se motivo de riso. Como se observa no fragmento da 

narrativa de E19, gestor, há sete anos no IBGE:   

“Aqui a intimidade entre as pessoas se torna 

engraçado. As vezes você está conversando com 

uma pessoa e ela te conta a vida da outra com 

detalhes, sem você ter perguntado nada. Isso é 

engraçado.” 

 

Na verdade, a relação entre os servidores mais antigos ultrapassa a relação profissional. 

Muitos se casaram com servidores, muitos são padrinhos de casamento e dos filhos de 

servidores e isso, muitas vezes, traz para o ambiente profissional a tal intimidade  que 

assombra e faz rir os novos servidores, relatada por E19. Existe uma informalidade e um 

relaxamento que para quem chegou há pouco tempo se torna engraçado, como também 

relatou E28, nível superior, há nove anos no IBGE:   

“as pessoas aqui fazem parte da vida umas das 

outras. As vezes tem alguém brigando ao telefone, 

falando alto. Todo mundo ri”. 

A ironia pareceu estar presente, com certa frequência, nos momentos em que os novos 

servidores classificaram um evento ou uma ação como “engraçado”. Como quase todos 

os novos servidores são oriundos da iniciativa privada, a comparação com o setor 

público, em alguns casos, torna-se inevitável. Assim, em vários depoimentos este grupo 

de servidores citou situações nas quais, por exemplo, a burocracia e o coletivismo foram 
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julgados como engraçado. A união que antes fazia a força, hoje parece ter virado piada. 

Como se pode observar no relato de E25, nível superior, oriundo da iniciativa privada, 

há sete anos no IBGE: 

“Quando sai um BI com alguma norma a ser 

cumprida, as pessoas ficam revoltadas. Por 

exemplo, quando o IBGE avisou que as ligações 

telefônicas particulares seriam cobradas. Foi uma 

semana de revolta. Isso é engraçado.” 

 

Por outro lado, a chegada dos novos também suscitou vários momentos engraçados na 

visão dos antigos servidores. Segundo os mais antigos é comum ver um novo servidor 

chegar ao IBGE e acreditar que pode mudar tudo, conforme afirmou E4, nível médio, 

há 36 anos no IBGE:  

“Quando os servidores novos assumem um cargo 

eles chegam com umas propostas que a gente sabe 

que não vão dar certo. É engraçado”. 

O depoimento explicitado ressalta a mudança de comportamento apreendida como feia. 

Antes quem chegava desejava aprender; hoje quem chega deseja imprimir sua marca. É 

o cômico que se aproxima e, por vezes, se confunde como feio.  

Além disso, A chegada dos novos servidores trouxe a oportunidade dos mais antigos 

contarem suas histórias. Os que ouvem acham graça e os que contam as histórias 

também acham engraçada a reação dos mais novos. Em certo momento da entrevista 

E8, nível médio, há 36 anos no IBGE, falou: 

 

“Quando eu conto para os novos que eu 

datilografava as tabelas estatísticas para gerar um 

livro com os resultados. O pessoal novo cai na 

minha pele dizendo que eu fiz o censo de D. Pedro I  

e de D. Pedro II.”    
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 Os Artefatos 

A não distinção entre o público e o privado está presente no Brasil desde sua formação 

(HOLANDA, 1997) e quase todos os servidores entrevistados apontaram a privatização 

do que é público como algo engraçado. Segundo eles, tudo no entorno mudou, mas 

algumas atitudes ainda permanecem como há 30 anos e isso, logicamente, vira piada. 

Ainda hoje é possível ouvir coisas como “a minha cadeira” ou “a minha mesa” da 

mesma forma que ouvíamos há 30 anos “a minha caixa de lápis de cor”, relatou E2, há 

33 anos no IBGE. Segundo o entrevistado, a tecnologia mudou, mas certos sentimentos 

de posse ainda persistem e isso é engraçado.  

Hoje, no Rio de Janeiro, grande parte dos servidores trabalha em postos de trabalho com 

condições semelhantes, mas mesmo assim o apego ao patrimônio, que é público, 

permanece. Em um dos dias nos quais a pesquisadora esteve nas instalações da Av. 

Chile – local no qual estão fisicamente três diretorias – observando o dia-a-dia da 

organização, foi possível presenciar tal fato como relatado a seguir: 

Nesse dia estava ocorrendo uma mudança física, ou seja, uma coordenação – com uns 

30 servidores – estava mudando de andar. A priori deveria ser algo fácil, visto que em 

todos os andares as pessoas possuem mesas, cadeiras, computadores e lixeiras iguais. 

Portanto, bastaria que cada servidor levasse o seu material pessoal, mas não aconteceu 

assim. As pessoas queriam levar a sua cadeira e, até mesmo, a sua lixeira. No final do 

dia tinham postos de trabalho com duas lixeiras e outros sem nenhuma. Foi uma 

verdadeira confusão e, logicamente, quem ficou com duas lixeiras virou a piada do dia. 

Nesse mesmo dia, durante uma entrevista, o relato de uma antiga servidora confirmou 

que esse traço cultural é antigo e não se alterou. E18, nível médio, há 34 anos no IBGE 

relatou: 

“Sempre foi assim. Quando eu entrei no IBGE, 

todas as cadeiras na área da digitação eram pretas, 

mas um dia apareceu uma cadeira marrom. A chefe 

daquela época passou a mão na cadeira e disse que 

era dela. Quando ela chegava para trabalhar, se 

alguém estivesse sentado na cadeira dela – a 

marrom – ela batia no ombro da pessoa e falava: 
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pode levantar que essa cadeira é minha. Até que um 

dia a cadeira apareceu no banheiro toda rasgada e 

com um bilhetinho “a cadeira da fulana”. Até hoje 

acho graça quando me lembro.” 

Ressalta-se que o sentimento de posse também aparece quando se fala dos projetos. É 

comum ouvir “o meu projeto” e, também nesses casos, é comum surgir piadas irônicas 

na boca de todos os que trabalharam para que o projeto acontecesse. 

Os artefatos continuam representando status para os servidores, independentemente, do 

tempo de serviço, do nível funcional ou da faixa etária, quase todos relataram exemplos 

de situações nas quais servidores brigam por uma impressora que não é necessária para 

seus trabalhos ou por uma mesa mais bem localizada – na visão deles –, mas que não 

torna o trabalho funcional.  

Os avanços tecnológicos e melhoria nas instalações físicas, muitas vezes, fomentam a 

continuidade de determinados comportamentos, ou seja, quando a organização muda e 

adquire, por exemplo, novos mobiliários ou novos equipamentos como notebook e 

impressoras pessoais, tal ação faz com que os servidores permaneçam traduzindo estes 

artefatos como sinônimo de poder e de status. Ainda hoje quem possui uma impressora 

pessoal em sua mesa acredita possuir mais poder e, indubitavelmente, tudo isso é 

apreendido por todos os servidores pela comicidade.   

 A Catraca 

Os servidores mais antigos parecem ter desenvolvido, talvez por defesa, a capacidade de 

transformar o que é sério e os incomoda, em algo cômico. Nesse ponto, o cômico para 

os servidores do IBGE está intimamente ligado ao feio, como nos ensinou Strati (2007). 

O controle eletrônico de frequência, com a instalação de catracas e a implantação de um 

sistema informatizado para o lançamento e acompanhamento de horas trabalhadas pelos 

servidores, parece ser o melhor exemplo para ser explicitado aqui. A “catraca” ou 

“roleta”, como alguns servidores a chamam, provoca todo o tipo de reação e juízo 

estético, conforme se observa nos resultados desse estudo. Entretanto, ao mesmo tempo 
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em que a catraca suscita ira, ela também se transforma em motivos, mesmo que 

irônicos, de piada para os servidores. 

Inicialmente já é possível achar graça do apelido conferido ao servidor que, na época da 

implantação do ponto eletrônico, dirigia o IBGE. Ele virou, para todos, “(fulaninho) 

Catraca”. O apelido pegou de tal forma que ninguém mais se referia a ele somente pelo 

seu nome. 

No inicio da implantação houve o que Silva e Vergara (2003) chamaram de “a fase da 

descrença”, ou seja, é o estágio da mudança na qual ocorre uma negação do que está 

acontecendo. Assim, alguns entrevistados lembraram que era comum se ouvir “isso não 

vai dar certo” ou “isso só dura um mês”.  Nesse ponto E2, nível superior, há 33 anos no 

IBGE lembrou que: “todas as vezes que o sistema emperra e sai do ar é uma festa. 

Todo mundo começa a rir quando os problemas acontecem.”  

A ironia também se faz presente por causa do controle eletrônico de frequência. E42, 

nível médio, há 33 anos no IBGE, lembrou que “a catraca fez muita gente descer do 

salto e isso foi engraçado. Para a máquina todo mundo é igual”. E42 também lembrou 

das atitudes de revolta que acabaram virando piada: “Teve muito doutor afirmando que 

iria jogar o diploma fora porque agora tinha virado operário de fábrica”. É a revolta 

que ocorre quando o recurso do “jeitinho” não pode ser utilizado. 

Em momentos de mudança, no alto escalão, as piadas com relação à catraca se 

proliferam. Presidente e diretores não possuem suas frequências controladas 

eletronicamente. Portanto, ao perderem o cargo passam a ser servidores comuns e, 

portanto, controlados pelo sistema de frequência eletrônica. Assim, E42 lembrou que 

num momento de mudança, logo surgiu um gaiato que disse: “vamos fazer uma faixa 

para os que “caíram” com os seguintes dizeres “Bem-vindos à catraca!””   

A seguir serão apresentadas as mudanças apreendidas como feias, portanto, 

consideradas desagradáveis e medíocres pelos servidores do IBGE.
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6.9 O Feio 

 

 

 

“Hoje você é quem manda 

Falou, ta falado 

Não tem discussão, não 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado e olhando 

pro chão 

Viu?(...)”. 

 

Chico Buarque 

 

  

Em primeiro lugar é preciso compreender que o feio não é definido pela ausência da 

beleza e nem por sua negação. Assim como a beleza, a feiúra também é relativa 

(COMTE-SPONVILLE, 2011). Lalande (1993) acrescenta que o feio pode ser 

considerado tudo aquilo que se apresenta disforme, sem harmonia e por isso se torna 

desagradável. Nas palavras de Strati (2007), na vida organizacional, a categoria da 

fealdade compreende tudo aquilo que causa repulsa, que aliena, que é considerado 

medíocre, monótono, tedioso, chocante e desagradável. 

A categoria estética “do feio” surgiu em diversos momentos da pesquisa de campo. Na 

verdade, frases como, por exemplo, “isso é feio”; “é chato”; “é alienante” e “está 

desagradável” costumam fazer parte dos discursos cotidianos e, nessa pesquisa, foram 

expressas naturalmente. Assim, apresenta-se a seguir as principais mudanças 

apreendidas como “Feias” pelos servidores do IBGE, quais sejam: a desvalorização do 

nível médio; a catraca; a comunicação interna; a falta de trabalho ou a subutilização do 

servidor; a chegada dos novos servidores; chefes no lugar de líderes; o individualismo; 

a redução do comprometimento; a hierarquização e a centralização. 
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 A Desvalorização do Nível Médio 

 

 

O IBGE possui um grande contingente de servidores pertencentes ao nível funcional 

médio e, para os antigos servidores, como se pode ver no depoimento da entrevista de 

um gestor a seguir, o nível médio é reconhecidamente a mola propulsora do IBGE:  

“O IBGE que está na mídia é feito de nível 

médio. Esta casa é 90% nível médio. Quem 

conhece essa casa sabe que o coração do 

IBGE é a rede de coleta. Não adianta você ter 

tecnologia de ponta, se a informação é ruim.” 

(E14, gestor, há 35 anos no IBGE)  

 

Entretanto, os servidores pertencentes ao quadro funcional de nível médio no IBGE 

vieram, ao longo das últimas décadas, se sentindo desprestigiados. A Direção do IBGE 

optou por não realizar concursos para o nível médio e isso acabou acarretando duas 

situações consideradas desagradáveis pelo corpo de servidores: a terceirização de 

algumas atividades e a desvalorização daqueles que pertencem ao nível médio. 

O servidor E14 afirmou ainda que: 

“Agora só se contrata doutor e o IBGE 

precisa do nível médio. Eu me posicionei no 

Conselho Diretor. Eu disse: eu preciso de 

gente para operar máquinas e doutor não vai 

operar máquinas”.  

 

Ao entrevistar E7, nível médio, há 34 anos no IBGE, foi possível confirmar a posição 

de E14, ou seja, confirmar na visão de quem diz “sentir na pele” a desvalorização. 

“Agora só tem “cacique”. Todo mundo só 

quer ser chefe. Ninguém quer fazer, por 

exemplo, o serviço de secretaria. O IBGE 

passou a querer apenas pessoas de nível 

superior e eu não sei se uma empresa sem 

nível técnico funciona bem. Começamos a ter 
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pessoas que não atendem um telefone porque 

não são secretárias e isso, segundo eles, é 

serviço de secretária.” 

 

Algumas atividades realizadas pelo nível médio foram substituídas pelo avanço 

tecnológico como, por exemplo, a digitação dos questionários de pesquisa. No último 

Censo os dados foram coletados, via PDA’s, e transferidos, automaticamente, para as 

Bases de Dados do IBGE. Parte dos servidores, antes dedicados às atividades, hoje, 

extintas, foi desenvolvida e aproveitada em outras funções, mas alguns servidores 

ficaram ociosos e se sentiram desvalorizados, como se pode verificar na narrativa de 

E44, nível médio, há 30 anos no IBGE. 

“O que me dá muito prazer é ter um trabalho 

pra fazer. Hoje isso não acontece muito, mas 

já houve época que eu chegava aqui às 7 e às 

19 ainda estava aqui. É complicado ficar aqui 

sem ter o que fazer.” 

 A Falta de Trabalho ou A Subutilização do Servidor 

Não ter o que fazer ou se sentir subutilizado foi considerado pelos servidores, 

principalmente, pelos antigos servidores pertencentes ao nível funcional médio, como 

algo desagradável e foi apontado como um fator dificultador na adaptação dos 

servidores ao sistema eletrônico de frequência, como se pode verificar no fragmento de 

entrevista a seguir: 

 

“Se tem trabalho para fazer, eu não ligo, mas 

quando não tem trabalho, ter que ficar aqui, 

simplesmente, porque tem que ficar, é 

complicado. Mas não censuro. Acho apenas 

que a catraca deveria ser um instrumento mais 

gerencial do que punitivo.” (E21, nível médio, 

há 36 anos no IBGE) 
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Os antigos servidores associam a falta de trabalho à desvalorização. A grande maioria 

dos antigos servidores, que apreende a falta de trabalho com fealdade, lembrou com 

nostalgia dos tempos em que sua contribuição era mais valorizada como se pode 

observar nas respostas a seguir: 

“Eu sempre gostei de saber que o meu 

trabalho ajudava, mas agora fiquei sem 

função. Eu sempre gostei de contribuir com a 

chefia, mas agora acho que tenho pouco a 

fazer. Ficar aqui dentro sem ter trabalho é 

muito chato” (E56, nível médio, há 31 anos no 

IBGE) 

“A única coisa que me deixa chateada e 

estressada é que eu tenho pouca coisa para 

fazer. O que me deixa angustiada é vir para 

cá, passar o dia inteiro aqui dentro, sem fazer 

absolutamente nada. Antigamente eu sabia 

que o meu trabalho tinha valor para o IBGE. 

Hoje não tem mais.” (E44, nível médio, há 30 

anos no IBGE) 

 

Já os novos servidores, oriundos da iniciativa privada, quando se sentem subutilizados 

apreendem a situação como sinal de desrespeito com o servidor, como observou E26, 

nível superior, há sete anos no IBGE: “eu fico muito chateado quando percebo que 

estou sendo subutilizado. Eu e outras pessoas também. Isso é complicado e me deixa 

desanimado.” Os novos servidores também se sentiram desrespeitados quando não 

foram envolvidos no trabalho imediatamente, ou seja, apesar de terem sido bem 

recebidos pela organização, muitos afirmaram ter ficado, mais tempo do que necessário, 

como expectadores dos trabalhos realizados, como se observa no depoimento a seguir: 

 

“Quando eu entrei no IBGE eu comecei a ler 

sobre os projetos. Só me davam coisas para eu 

ler. Eu passei três meses só lendo e isso 

começou a me angustiar. Eu vim de uma 

iniciativa privada e eu estava acostumada a 

trabalhar muito. Uma coisa é você ter 

qualidade de vida e outra é não ter o que 

fazer. Foi quando eu fui falar com a minha 

chefe e pedi  pelo amor de Deus para que ela 
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me desse trabalho porque aquilo estava me 

angustiando.” (E1, nível superior, há nove 

anos no IBGE) 

 

E1 fez parte do primeiro grupo de concursados que ingressou no IBGE depois de quase 

uma década sem concursos. Houve a mudança no processo de recepção – considerada 

bela -, porém não foi percebido que os novos servidores também possuíam um perfil 

diferente dos entrantes em décadas passadas. Ao contrário de grande parte dos antigos 

servidores que começaram suas vidas profissionais no IBGE, os novos servidores 

chegaram com experiência e queriam participar dos projetos ativamente. A reação dos 

novos servidores à subutilização de suas capacidades, fez com que seus 

comportamentos fossem apreendidos com fealdade como se verá a seguir.  

 A Chegada de Novos Servidores 

Os antigos servidores, tanto de nível médio, quanto de nível superior, incluindo os 

gestores, reconheceram a importância do ingresso de novos servidores conforme 

afirmou E11, nível superior, há 39 anos no IBGE: “As pessoas novas chegaram com 

outro tipo de visão e eu acho que isso será muito bom para a produtividade do IBGE. 

Eles vieram pra oxigenar a casa”. 

Entretanto, a oxigenação, por vezes, foi apreendida pelos antigos servidores como feia 

em função do comportamento, considerado arrogante, dos servidores que chegaram: 

 

“Hoje os concursados chegam aqui, no 

mínimo, com 30 anos de idade, com mestrado 

e, as vezes, com doutorado, mas não sabem 

nada da vida. São doutores, mas nunca 

trabalharam. Eles não possuem experiência. 

Eles são bons de concurso. Eles chegam se 

achando os “reis da cocada preta”. 

Temos também os que chegam ao IBGE com 

mais idade e já possuem experiências em 

outras organizações. Esses chegam formados 

pelo mercado e não querem ouvir. 
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Aqui existe o histórico da aprendizagem. 

Ninguém se nega a ensinar, mas infelizmente 

muitos chegam com uma empáfia em virtude 

da formação torta que possuem. Existe uma 

competitividade entre eles que antes não 

existia. Eles não interagem nem entre eles.” 

(E14, nível superior, gestor, há 35 anos no 

IBGE) 

“Os novos chegaram muito arrogantes. Nós 

chegávamos mais humildes. Eles chegaram 

com a postura: eu sou o máximo. Vocês são 

velhos e estão por fora do que está ocorrendo 

no mundo.” (E31, nível médio, há 31 anos no 

IBGE) 

Os novos servidores enxergaram os antigos como desatualizados. Os novos chegaram 

acreditando que dominavam tecnologias novas, argumentaram que estavam mais 

atualizados. Alguns deles são titulados (mestres e doutores) e são legitimados por terem 

passado em um concurso. Tudo isso é verdade, mas aos olhos dos que conheciam o 

IBGE há mais de 30 anos, o título não substituiu a experiência.  

Segundo os antigos servidores, os últimos concursados foram recebidos como 

“salvadores da pátria” conforme ressaltou E57, nível médio e há 33 anos no IBGE. Os 

antigos servidores creditam boa parte da arrogância dos novos servidores, à valorização 

exacerbada que lhes foi conferida pela instituição como se verifica nos depoimentos a 

seguir: 

“Eu fui bem recebida, mas hoje é bem 

diferente daquela época. Hoje eles são 

recebidos como autoridades.” (E31, nível 

médio, há 31 anos no IBGE) 

“Acho que o IBGE anda pesando na mão ao 

receber os novos servidores. Eu acho que é 

preciso valorizá-los, mas é preciso posicionar 

melhor as pessoas. É preciso fazer um ajuste 

na incorporação desses novos funcionários. 

Como eles estão chegando com a “bola muito 

alta” os mais antigos já ficam com o pé atrás. 

Alguns chegam acreditando que vão fazer um 

novo IBGE. Eles agem como se quem estivesse 
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aqui não soubesse nada. É preciso dizer a eles 

desde o início que eles entram aqui para 

aprender, para somar.” (E14, nível superior, 

gestor, há 35 anos no IBGE) 

 

O “pé atrás” citado por E14 trouxe consequências, visto que os novos servidores, por 

sua vez, também classificaram como feia a resistência que sofreram, em algumas áreas. 

Se por um lado foram super valorizados, por outro se sentiram deslocados e sem voz 

ativa como se constata a seguir: 

“Fui muito bem recebida pelas chefias, mas 

pelas pessoas que estavam no mesmo nível que 

eu não. Eu sentia nas pessoas receio, 

desconfiança, medo. Até porque a casa ficou 

muito tempo sem receber gente nova, então as 

informações não eram passadas de forma 

clara. Eu não me senti bem recebida pelos 

colegas.” (E3, gestora, nível superior, há 10 

anos no IBGE)   

“Na equipe que eu entrei eu senti que existia 

uma forma diferenciada como eles tratavam os 

“novos”. Isso me chocou um pouco. Nós não 

conseguíamos colocar em prática as nossas 

idéias. Sempre tinha que ser do jeito que os 

antigos achavam. As nossas idéias nunca eram 

boas o suficiente.”(E1, nível superior, há 9 

anos no IBGE) 

 

Para os novos servidores, a titulação acadêmica, valorizada no momento do concurso, 

se tornou um entrave quando eles precisaram interagir com as equipes de trabalho, 

conforme observou E25, nível superior, há sete anos no IBGE: “Algumas pessoas 

ficaram meio assustadas, com o nível das pessoas que chegaram. A maioria chegou 

com titulação e muita experiência.” 
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 A Catraca 

O Sistema Eletrônico de Controle de Acesso e Frequência (SECAF), como já foi visto, 

foi transformado em alguns momentos em comédia pelos servidores do IBGE, mas 

como salientou Strati (2007), o cômico costuma estar próximo ao feio. O SECAF foi 

considerado feio, pela maioria esmagadora, dos antigos servidores. Para eles, o 

problema não está na exigência do cumprimento do horário, mas, na inflexibilidade do 

sistema, como se verifica no fragmento de entrevista a seguir: 

 

“Em outras organizações você possui banco 

de horas, mas ele é tratado de outra forma. Os 

autores franceses estão advogando a 

“metamorfose do trabalho” fazendo com que 

o eixo se desloque do trabalho para a 

empregabilidade, ou seja, temos que nos 

preocupar em como ser o profissional que o 

mercado exige. Como conseguiremos fazer 

isso no setor público? Como deslocaremos 

essa responsabilidade para o servidor se cada 

vez mais apenas o controlamos” (E2, nível 

superior e há 33 anos no IBGE) 

 

 
 

O SECAF também foi considerado desagradável pela mecanização das relações 

interpessoais entre gestores e servidores. Hoje é comum ouvir frases como, por 

exemplo, “o meu chefe é o SECAF” ou “o IBGE só se importa com o SECAF”. Tal 

apreensão foi constatada com os próprios gestores, como se pode perceber no 

depoimento a seguir: 

 

“Hoje, com a catraca, o seu chefe passou a ser 

uma máquina. Hoje, se você possui horas, 

você pode ir embora, mesmo que o trabalho 

esteja pegando. A catraca tornou as pessoas 

mais individualistas. Alguns chefes ficaram 

felizes porque com a catraca não precisariam 

mais se preocupar com as necessidades 

pessoais. Mas isso também não faz parte das 

atribuições de quem gerencia uma equipe?” 

(E35, nível superior, gestor, há 41 anos no 

IBGE) 
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A catraca veio com o “cheiro” da desconfiança e sua implantação foi apontada como 

uma das causas da diminuição do comprometimento dos servidores. Tal fato é 

destacado nos depoimentos a seguir: 

“As pessoas se sentiram injustiçadas. Antes a 

maioria das pessoas ficava trabalhando depois 

da hora porque eram comprometidas com o 

trabalho, mas hoje as pessoas ficam para 

ganhar duas horas no Banco de horas.” (E8, 

nível médio, há 36 anos no IBGE). 

Além disso, a implantação do SECAF também foi apreendida como feia, pelos antigos 

servidores, em virtude da desconfiança que permeia, segundo eles, todo o sistema. 

Como se viu no aporte teórico que apoiou esse estudo, o personalismo, ou seja, o 

recurso da amizade, diante da aplicação da lei, sempre foi um traço presente nas 

organizações públicas. O tratamento impessoal, a aplicação da lei e a impossibilidade de 

usar o “jeitinho” são mudanças percebidas como feias e injustas, como foi destacado no 

fragmento da entrevista a seguir: 

 

  

“A catraca trouxe uma mudança cultural e ela 

foi realizada de forma muito abrupta. Eu 

passei por um problema sério: um dia desses o 

SECAF só registrou a minha saída e o meu 

gestor não quis resolver o problema, eu 

precisei recorrer ao serviço de imagens para 

comprovar que eu havia entrado no IBGE. 

Depois de 31 anos dedicados a essa casa 

precisar passar por isso é muito complicado. 

Os gestores agora não assumem nada. Na 

verdade o papel dos gestores foi esvaziado. 

Hoje o nosso gestor é a máquina.” (E32, nível 

médio, há 31 anos no IBGE). 
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 A Comunicação Interna 

O maior número de informações disponíveis, o avanço tecnológico que propiciou 

novos canais de comunicação interna como, por exemplo, a Intranet e o jornal 

eletrônico, foram citados pelos servidores, como se pode ver na seção 6.3, como uma 

mudança bela. Entretanto, a forma como as informações são transmitidas ainda é 

considerada feia, visto que para os grupos pesquisados a comunicação ainda permanece 

ambígua e deficiente. A comunicação referente as mudanças relativas à implantação do 

SECAF, foi citada como exemplo de deficiência na comunicação, inclusive pelos 

gestores, como se pode observar nos depoimentos a seguir: 

“A comunicação interna é péssima. Eu que 

sou gestora as vezes recebo um comunicado 

com novas normas sobre a catraca. Leio, não 

entendo, porque as informações são vagas e 

fico sem saber como fazer e como informar 

aos meus funcionários.” (E34, nível superior, 

há 30 anos no IBGE) 

“A comunicação ocorre por meio do Boletim 

informativo (BI). O problema é que as 

informações chegam muito truncadas. Eu não 

sei se eles fazem isso de propósito ou não. Por 

exemplo, as novas regras da catraca. As 

informações que chegam estão confusas e 

cada um está pensando de uma forma. Nem 

mesmo nós gestores possuímos a certeza de 

que o que eles pensam é realmente o que é. O 

IBGE determina as coisas, mas não esclarece 

as dúvidas. Isso gera insegurança. Isso 

provoca ansiedade.” (E6, nível superior, 

gestora, há 31 anos no IBGE). 

 

De acordo com os relatos obtidos, em todos os grupos pesquisados, observou-se que, 

muito embora os servidores reconheçam que a tecnologia tem ajudado a tornar um 

maior número de informações, disponíveis para todos num menor espaço de tempo, em 

alguns casos tecnologia não substitui o “olho no olho”. O IBGE de décadas passadas 

reunia as pessoas para contar o que estava acontecendo. Os gestores de área quando 

saíam das reuniões com seus superiores se reuniam com seus subordinados para 



125 

 

 

repassar os informes. Tais ações vinham ao encontro de alguns dos principais traços 

culturais brasileiros na administração pública, apontados no referencial teórico desse 

estudo: o personalismo e a valorização das relações interpessoais. Hoje, alguns gestores 

permanecem agindo assim – normalmente os mais antigos –, mas são cada vez mais 

raros. Essa mudança tem tornado a comunicação (ou a falta dela) mais feia, como se 

pode verificar nos fragmentos das entrevistas apresentados a seguir: 

 

“A comunicação interna é fraca e a gente não 

tem muito acesso. O IBGE está mais 

hierarquizado e a gente fica meio perdido sem 

ter para quem recorrer. Existem vários 

IBGE´s, tudo depende do gestor. Alguns 

gestores conversam com suas equipes e 

ajudam a tornar mais claros os 

acontecimentos”  (E30, nível superior, há 10 

anos no IBGE) 

“Tem um processo de comunicação na 

Intranet, mas eu não considero suficiente. 

Alguns gestores diretos quando recebem uma 

nota técnica explicam aos seus funcionários, 

mas isso fica a cargo do gestor. Alguns fazem 

outros não. Se todos fizessem seria melhor.” 

(E26, nível superior, há 7anos no IBGE) 

 

 

Os gestores reconhecem que a comunicação do IBGE com a sociedade tornou-se bela, 

mas que internamente ainda provoca insatisfação, como se pode observar na fala de 

E51, nível superior, gestor, há 31 anos no IBGE: 

“É engraçado, porque nós nos comunicamos 

bem externamente, mas internamente nós não 

conseguimos nem comunicar o que fazemos. 

Com os usuários das nossas informações, com 

a imprensa o IBGE está dando um show. 

Agora em relação a comunicação interna a 

gente evoluiu muito pouco. A comunicação 

não é clara e as vezes isso impede que ela 

consiga ser bem interpretada pelos seus 

servidores.” 
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A comunicação informal – “a rádio corredor” – foi considerada por todos os servidores 

como mais eficiente que a comunicação formal. Apesar de reconhecerem o esforço da 

organização em disponibilizar um maior número de informações, os servidores afirmam 

que a péssima qualidade da comunicação interna persiste. Tal fato deixa-os inseguros e, 

em alguns casos, é apreendido como desrespeito, como se pode observar a seguir: 

“a rede de comunicação aqui é via corredor. 

A empresa vem tentando, mas até agora a 

comunicação formal nunca é clara e sempre 

provoca mais ruídos do que resolve as 

dúvidas.” (E32, nível médio, há 31 anos no 

IBGE) 

“As vezes temos uma dúvida,  procuramos  

área de competência e a pessoa não tem uma 

resposta para você. As vezes é falta de 

interesse da pessoa, mas as vezes essa pessoa 

também não recebeu a informação para 

repassar. Quando nós procuramos uma 

informação é porque precisamos dela. O 

cliente interno precisa ser melhor atendido 

pelo IBGE.”(E27, nível superior, há 34 anos 

no IBGE) 

 

Os novos servidores, oriundos do setor privado, que apreenderam como bela a 

mudança que propiciou o avanço tecnológico na comunicação interna, consideraram, 

também, seu aspecto desagradável e ineficiente, principalmente, no que diz respeito à 

comunicação destinada a divulgar os trabalhos realizados internamente, como se pode 

observar na narrativa a seguir: 

“Acho que os trabalhos novos deveriam ser 

apresentados aos servidores. Por exemplo, eu 

trabalho na pesquisa PME com PDA desde 

2002 e muitos funcionários acham que o censo 

foi o pioneiro no uso do PDA em pesquisas. As 

vezes você quer trabalhar com uma tecnologia 

que o seu colega do lado já conhece, mas 

como não é divulgado você precisa aprender 

tudo do zero. Isso é muito chato.” (E23, nível 

superior, há nove anos no IBGE). 
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 Chefes no lugar de líderes 

Mudanças como a atualização tecnológica, o aumento do leque temático das pesquisas e 

os resultados entregues à sociedade em prazos cada vez menores tornaram o IBGE mais 

belo para os seus servidores. Porém, os servidores se ressentem da troca de líderes por 

chefes. Segundo eles, essa mudança foi feia. Como se pode observar a seguir, tal fato é 

reconhecido, inclusive por servidores que ocupam cargos gerenciais. 

“Hoje ninguém está preocupado em ser líder. 

Hoje, eles querem ser chefe. Líder é outra 

coisa. Antes os gestores tinham base. Os 

nossos grandes líderes aqui no IBGE tinham 

base. Se por acaso eles fossem transferidos de 

área, tinha sempre um monte de gente que 

queria ir com eles (fosse pra onde fosse). Hoje 

não se tem mais isso, perdeu-se a base. As 

pessoas só estão preocupadas em ser gerentes 

e se esquecem que, sem base, amanhã não 

serão mais nada. Você só se sustentará como 

líder se você tiver pessoas na sua base.” (E6, 

nível superior, gestora, há 31 anos no IBGE) 

“O avanço da tecnologia foi fantástico. Mas 

você não pode imaginar que ao colocar 

tecnologia você pode prescindir de quadros 

gerenciais qualificados. Os quadros gerenciais 

não foram preparados para lidar com o novo 

paradigma.” (E2, nível superior, há 33 anos 

no IBGE) 

 

Foi possível notar um sentimento de orfandade entre os servidores do IBGE. Afinal, 

como foi apresentado no referencial teórico que apoiou esse estudo, na cultura 

brasileira, há uma predominância do conteúdo emocional. Muitos servidores se 

ressentem da falta da cordialidade e da forma impessoal como estão sendo tratados, nos 

últimos tempos, pelos seus gestores. Segundo eles, a consideração individualizada 

deixou de existir como se observa nos depoimentos a seguir: 
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“Eu trabalhei anos com o gestor “x”. Ele era muito 

rígido, mas se preocupava com as pessoas. 

Antigamente os gestores eram mais comprometidos 

com as pessoas.” (E38, nível médio e há 30 anos no 

IBGE) 

“Eu acho que os gerentes hoje em dia não são 

comprometidos com os funcionários das suas áreas. 

Eles não querem saber de problemas. Se o projeto 

está saindo, isso é o que importa. Hoje cada um faz 

a sua parte, mas eu acho que o líder deveria unir as 

pessoas.” (E18, nível médio, há 34 anos no IBGE) 

 

No depoimento de E38 são evidenciados os traços da centralização do poder e do 

personalismo que fomentaram o paternalismo na cultura brasileira (BARROS e 

PRATES, 1996; FREITAS, 2006). 

A redução da visão sistêmica, também foi apontada como uma mudança significativa 

no comportamento dos novos gestores. A fealdade dessa mudança é percebida não 

apenas pelos servidores gerenciados por eles, como também por seus pares empossados 

em décadas passadas. Os antigos servidores, que ocupam cargos de gestão, 

demonstraram preocupação com seus sucessores. Segundo eles, os gestores 

empossados nos últimos anos são tecnicamente bons, mas possuem uma visão 

reducionista e, por conseguinte, agem apenas em função de interesses próprios ou de 

suas áreas, como se pode constatar nos fragmentos das entrevistas apresentados a 

seguir: 

“Hoje vivemos a era do “dane-se, isso não é 

comigo”. Antes, se uma área estivesse com 

problemas, todos se ajudavam para resolver o 

problema. Agora, na nova gestão, se o problema 

não é na sua área, dane-se. Eles não possuem 

nenhuma visão sistêmica. Eles olham para o seu 

próprio umbigo, não são transparentes, não são 

solidários, não são prestativos. Se eles têm uma 

proposta de trabalho, eles não se importam se o 

meio ambiente comporta a forma de trabalho ou se 

culturalmente o IBGE comporta essa proposta.” 

(E5, gestora, nível superior, há 33 anos no IBGE) 
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“As vezes ocorre um problema e tem sempre um 

grupo querendo buscar culpados. A casa é feita por 

todos nós. Essas divisões não agregam nada.” (E14, 

gestor, nível superior, há 35 anos de IBGE) 

 

As mudanças apontadas no comportamento dos novos gestores foram apreendidas com 

feias em função da substituição do coletivo pelo individual, como será apresentado a 

seguir. 

 

 O Individualismo 

Frases como, por exemplo, “O IBGE não é mais o mesmo” ou “tudo aqui está 

diferente”, citadas pela grande maioria dos sujeitos dessa pesquisa, foram quase 

sempre acompanhadas de reflexão acerca da mudança no comportamento dos 

servidores. A cooperação pareceu ter sido substituída pela competição, o coleguismo 

definido como a fonte do sucesso organizacional em décadas passadas, mesmo diante 

de crises na instituição, foi apresentado como um bálsamo em extinção. Segundo os 

antigos servidores, o individualismo emergiu nos últimos tempos e vem sendo 

apreendido como o desagradável, medíocre e provocando repulsa nos servidores. 

Portanto, vem ao encontro da fealdade apresentada por Strati (2007). 

O comportamento individualista dos novos servidores – independentemente da faixa 

etária e quase todos oriundos da iniciativa privada – foi ressaltado pelos antigos 

servidores como uma grande mudança como se pode verificar no depoimento de E18, 

nível médio, há 34 anos no IBGE: 

 

“Agora, eu percebo que eles não são tão 

integrados como nós éramos. Na minha época 

todo mundo ajudava todo mundo. Eu percebo 

que hoje eles são mais distantes, mais frios. É 

cada um por si. Talvez seja, porque agora eles 

cheguem com mais conhecimento.”  
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Os servidores considerados antigos em nossa pesquisa, mas que ainda encontram-se 

distantes da aposentadoria, destacaram com maior ênfase, a redução do “espírito de 

equipe” e demonstraram preocupação com o futuro, como se pode observar no 

fragmento da entrevista a seguir, de E16,  nível superior, há 17 anos no IBGE: 

 

“Os antigos estão se aposentando e eles 

tinham um jeito de trabalhar mais 

colaborativo. Os antigos chegam mais junto. 

Hoje, você pode reparar é cada um por si. Isso 

é chato. O clima hoje em dia é diferente do 

que era antes. Eu sempre preferi trabalhar 

com os mais antigos. Eles são mais solícitos. 

Os novos são mais competitivos. Isso não dá 

pra negar. Eu fico pensando se agora já está 

assim, imagine daqui a alguns anos. Até os 

antigos estão contaminados e estão ficando 

mais isolados.” 

 

 

O depoimento de E16 confirmou a não interferência da faixa etária no comportamento 

dos novos servidores. Muito embora o servidor E16 já integre o quadro funcional do 

IBGE há 17 anos, ele encontra-se na faixa etária da grande maioria dos novos 

concursados. 

O comportamento egoísta dos novos servidores que já ocupam posições gerenciais 

pareceu afetar ainda mais os servidores que por eles são gerenciados, como se pode 

observar nos depoimentos a seguir: 

 

“A gente virava a noite pra ajudar no trabalho 

do outro. O importante era o trabalho ficar 

pronto e todo mundo se ajudava para que isso 

acontecesse. Com os novos não é assim. Eu 

nunca pensei em me aposentar, mas agora já 

estou pensando em função desses gestores 

novos que estão aí. Eles não brigam mais pelo 

funcionário. Hoje, os dirigentes não assumem 

o papel de dirigente. Eles pensam: primeiro 

eu, segundo eu, terceiro eu.” (E20, nível 

médio, há 30 anos de IBGE) 
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“Antes existia mais cooperação. Hoje as 

pessoas são mais individualistas e estão 

competindo o tempo inteiro. Antes as pessoas 

trabalhavam em equipe, hoje eu não vejo mais 

isso. O espírito de equipe está se perdendo no 

IBGE. Os novos gestores são os primeiros a 

olhar apenas os seus próprios interesses.” 

(E42, nível médio, há 33 anos no IBGE) 

Além disso, o comportamento individualista que se instalou na instituição nos últimos 

anos, tem provocado o enfraquecimento da associação dos servidores e, por 

conseguinte, o enfraquecimento das lutas coletivas, como se pode observar nos 

depoimentos a seguir: 

“Os comportamentos, os vínculos e os 

comprometimentos mudaram. Quem chegou 

há pouco tempo tende a ser mais egoísta. Os 

novos não lutam por uma causa coletiva e 

aqui no IBGE nós estávamos acostumados a 

lutar por causas coletivas. Hoje precisamos 

lidar com essa visão multifacetada.” (E2, nível 

superior, há 33 anos no IBGE). 

“Antes nós tínhamos uma associação que 

brigava por todos. Hoje, nós temos muitos 

funcionários que nem sabem o que é isso. 

Hoje, ninguém briga pelo coletivo. Cada um 

briga só pelo seu lado.” (E35, nível superior, 

gestor, há 41 anos no IBGE) 

 A Redução do Comprometimento  

Como se viu na seção 6.4 o comprometimento dos antigos servidores é considerado 

sagrado, principalmente, pelos servidores que ingressaram nos últimos concursos. E 

são os antigos servidores que apontam como sinal de fealdade na mudança 

organizacional, a redução no comprometimento dos servidores.  
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Os antigos servidores independentemente do nível funcional, gestores e não gestores 

consideram que as mudanças no controle – leia-se catraca –, o individualismo mais 

exacerbado dos novos servidores, o afastamento de antigos servidores de cargos 

gerenciais, a falta de visão sistêmica, ou seja, todas as mudanças apontadas como feias, 

tristes e trágicas fizeram com que o comprometimento do servidor do IBGE fosse 

reduzido, como se pode verificar nos depoimentos a seguir: 

“Eu sempre dei muito valor em trabalhar aqui 

porque eu me sentia bem e eu fazia o meu 

trabalho com satisfação. Mas hoje percebo 

que, cada vez mais, existe mão e contramão. 

Hoje a minha paixão já não é a mesma. Eu 

tenho um dever a cumprir.” (E15, nível 

superior, gestora, há 30 anos no IBGE) 

 

 “Antigamente as pessoas sentiam orgulho em 

participar de uma comissão, mesmo não 

ganhando nada. Hoje, as pessoas ou fogem 

porque acham que só vão ter trabalho ou 

quando participam querem, logo, algo em 

troca.” (E6, nível superior, gestora, há 31 

anos no IBGE) 

 

Como se viu, os antigos servidores, independentemente do nível funcional e de serem 

ou não gestores, admitiram a redução de seus próprios níveis de comprometimento, mas 

também apontaram a redução do comprometimento dos servidores que ingressaram nos 

últimos concursos, como se pode ver nas narrativas, a seguir: 

“Infelizmente o comprometimento está 

diminuindo. Quem está chegando não possui 

esse vínculo. E isso é importante porque você 

não trabalha só pelo seu salário. Você não 

trabalha só pela obrigação, você trabalha 

porque quer contribuir. Antigamente, mesmo 

nas maiores crises salariais, os resultados 

saíam.” (E31, nível médio, há 31 anos no 

IBGE) 
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“Antes a gente chegava com muita vontade de 

ficar. A gente queria fazer, queria aprender. 

Agora tem gente que chega, observa e vai 

embora. Hoje as pessoas já chegam no IBGE 

de olho no mercado. Se aparecer coisa 

melhor, eles vão embora na hora.” (E18, nível 

médio, há 34 anos no IBGE) 

Os antigos servidores ficam tão admirados e confusos com essa redução no 

comprometimento, que as vezes  de tão feio, acaba virando ironia – neste caso, é o feio 

se aproximando do cômico – como se verifica na narrativa a seguir: 

“As vezes você está dependendo de uma 

informação de uma outra pessoa  para fazer 

um trabalho. As vezes a gente está 

desesperado pra terminar algo, mas percebe 

que os outros não estão tão comprometidos. 

Nessas horas, a situação acaba virando 

piada, porque você não acredita que aquilo 

está acontecendo.” (E16, nível superior, 37 

anos e há 17 no IBGE)” 

 

Os novos servidores, que já ocupam posições gerenciais também percebem a mudança 

no comprometimento, como se pode ratificar no fragmento da entrevista de E19, 

gestor, há sete anos no IBGE:  

“O comprometimento era algo facilmente 

identificável nos mais antigos. Antes mesmo 

sem possuir as ferramentas os antigos faziam. 

Hoje os mais novos não possuem esse mesmo 

pensamento. Os mais novos pensam: Querem 

que eu faça, me ofereçam condições.” 
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 A Hierarquização e a Centralização do Poder 

O individualismo citado como um novo comportamento e apreendido como feio, pelos 

antigos servidores, pareceu ter fortalecido a hierarquização e provocado ainda mais a 

centralização do poder. 

 

“Nós somos da época do assembleísmo. Tudo 

era uma assembléia. A gente fazia reuniões, 

juntava todos os coordenadores e colocava em 

pauta. Hoje os gestores estão mais distantes, 

as decisões são sempre de cima para baixo e 

ninguém questiona nada. Vem uma ordem e 

todos cumprem. Em minha opinião isso inibe a 

inovação, a criatividade.” (E5, nível superior, 

gestora, há 33 anos no IBGE) 

 

Os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, afirmaram que o IBGE se tornou mais 

hierarquizado e que as decisões se tornaram mais centralizadas no topo dessa hierarquia. 

Conforme apontado por Holanda (1997), a presença da hierarquia na sociedade 

brasileira ocorre desde os tempos dos engenhos de cana de açúcar. Os antigos servidores 

observaram que a hierarquia e a elevada distância de poder, apontadas por Hofstede 

(1984), sempre existiu, mas mesmo acostumados com ela, observaram que os níveis 

hierárquicos estão mais explícitos. “Hoje chefe almoça com chefe”, afirmou E20, nível 

médio, há 30 anos no IBGE. A despeito da forte hierarquização não ser um fator novo 

na vida dos servidores, eles revelaram que antes se sentiam mais ouvidos, como se pode 

verificar nos fragmentos das entrevistas a seguir: 

 

“Hoje os chefes estão mais distantes. As 

decisões são tomadas só lá em cima. 

Antigamente nós tínhamos pessoas mais 

qualificadas nas chefias – qualificadas pra 

tomar decisões. Então os diretores não 

chegavam falando: vai ser assim e pronto. 

Eles ouviam suas equipes.” (E24, nível médio, 

há 31 anos no IBGE) 
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“O IBGE está mais hierarquizado. Existem 

pessoas antigas que sempre estiveram no 

poder e que continuam distantes e existem 

pessoas novas no poder que estão aderindo à 

essa distância. As decisões são tomadas lá em 

cima. Eles resolvem e passam a frente.” (E46, 

nível médio, há 35 anos no IBGE) 

Até mesmo os antigos servidores que ocupam cargos gerenciais – média gerência – 

afirmaram que o IBGE está mais hierarquizado e que apesar de serem gestores se 

sentem pouco ouvidos pelas instâncias superiores, como se pode observar nos 

depoimentos a seguir, ambos de gestores de área: 

 

“Hierarquia sempre existiu, mas agora existe 

mais distância entre os níveis hierárquicos e 

hoje as decisões estão cada vez mais 

centralizadas. Na verdade, “você dizia que me 

amava e eu fingi que acreditei, foste tu que me 

enganastes ou fui eu que te enganei.” Eles 

mandam a decisão pra cá e existe um 

discursos que elas serão discutidas com outros 

níveis gerenciais, mas não necessariamente 

acontece como previsto. Agora está pior.”(E6, 

nível superior, gestora, há 31 anos no IBGE) 

“Antigamente te ouviam mais e você tinha 

mais autonomia. Hoje tudo é cerceado. Hoje, 

mesmo sendo gestora de área não me sinto 

fazendo parte da tomada de decisão.” (E15, 

nível superior, gestora, há 30 anos no IBGE). 

 
Neste quesito, mesmos os novos servidores afirmaram que o IBGE vem está cada vez mais 

hierarquizado. Curiosamente, os novos servidores teceram comentários a respeito dessa 

mudança com a mesma ênfase utilizada pelos servidores com mais de 30 anos atuando no 

IBGE e se ressentem por não serem ouvidos por seus gestores, como se pode verificar nos 

depoimentos a seguir: 

“A hierarquia existe e é bem formal. Aqui está 

muito claro quem é presidente, diretor, 

gerente. Na média eu percebo que até o seu 
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gerente de área o seu acesso é mais fácil, mas 

a partir daí o acesso é quase impossível. Eu 

acho que deveriam ter canais de comunicação 

– para fins produtivos – que facilitassem esse 

acesso. Eu acredito que poderíamos ter uma 

gestão mais participativa.” (E26, nível 

superior, há sete anos no IBGE) 

“A distância aumentou. Antes as pessoas eram 

mais próximas. Hoje eu não me sinto ouvido. 

Os gestores que assumiram nos últimos 

tempos, não param para nos ouvir.” (E10, 

nível superior, há 10 anos no IBGE)  

 

 

Os novos servidores que assumiram cargos de gestão nos últimos tempos, também 

reconhecem a instituição como fortemente hierarquizada e se ressentem da falta de 

autonomia, como se pode observar no depoimento a seguir de um coordenador de área 

que assumiu tal cargo gerencial há pouco tempo. 

 

“Aqui é fortemente hierarquizado porque em 

última instância a palavra é de quem está 

acima de você. Acho que hoje as coordenações 

estão com menos autonomia.” (E19, nível 

superior, gestor, há sete anos no IBGE) 

 

Na seção a seguir serão apresentadas as mudanças que foram apreendidas pelos 

servidores do IBGE como tristes. Mudanças consideradas desnecessárias e que, em 

alguns casos, causaram dor. 
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 6.10 A Tristeza  

 

 
“A tristeza é a passagem do homem de uma maior 

a uma menor perfeição”. 

Bento Spinoza 

 

A tristeza é definida por Comte-Sponville (2011) como o “sofrimento da alma”. A 

tristeza é um sentimento duradouro (JAPIASSÙ, MARCONDES, 2008) e costuma 

roubar a vitalidade de quem a sente; é a diminuição do existir, ou seja, é como se a 

cada dia se existisse menos e se sofresse por isso. Com frequência a tristeza traz 

insatisfação e vem acompanhada pela dor. Esta, entendida aqui como algo que provoca 

mais que uma sensação desagradável, é uma sensação que se impõe e que não se pode 

esquecer. As tristezas vão e vem e talvez por isso algumas mudanças tenham 

desenvolvido um juízo estético triste nos servidores do IBGE. 

O triste compreende tudo o que é desnecessário. Compreende a indignação de quem 

sente a dor da tristeza. Várias mudanças apontadas como feias pelos servidores, foram 

elevadas à categoria da tristeza. É como se o feio ultrapassasse um limite, se 

transformasse no triste e causasse a dor. Foi considerado triste ver servidores ativos 

serem descartados – os encostados; o desrespeito com o servidor e a degradação do 

ambiente organizacional. 
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 Os Encostados 

As mudanças que aconteceram nos últimos anos provocaram, segundo os servidores 

entrevistados, a aparição de uma nova “carreira” no IBGE: os encostados. 

Trata-se de um grupo de servidores que são vistos por todos como competentes e 

ativos, mas que foram retirados de seus cargos de gestão para cederem espaço aos 

novos servidores que chegaram. Todos enxergam a necessidade de um processo 

sucessório, mas apreenderam com tristeza o descarte de alguns servidores, 

simplesmente por eles possuírem muitos anos de dedicação ao IBGE.  

Observa-se que tal juízo ocorreu não apenas com servidores que foram transformados 

em “os encostados”, ou seja, não foram apenas os antigos servidores, que perderam 

seus cargos, que apreenderam essa mudança como triste. Todos os antigos servidores, 

de nível médio ou superior, gestores ou não, pareceram estar marcados por esse 

movimento, como se pode observar nos fragmentos das entrevistas a seguir: 

“O IBGE mudou muito nesses 31 anos. Mas 

nenhuma mudança foi tão significativa para 

mim, como as mudanças que estão 

acontecendo nesses últimos anos. Existe hoje 

uma desvalorização do trabalho do servidor 

antigo. Isso me deixou muito triste. Aliás, é 

por isso que estou pensando em me aposentar. 

De dois anos para cá é como se tudo o que 

nós, os antigos, conhecemos, não tivesse mais 

nenhuma serventia para casa. Os gestores 

poderiam unir mais as pessoas. Hoje a moda é 

falar: mas você já tem 50 anos. Já ta quase se 

aposentando. Tem muita gente com mais de 70 

com muita coisa para oferecer. E hoje o IBGE 

está descartando pessoas com 50 anos”. (E18, 

nível médio, há 34 anos no IBGE) 

“Existe um sentimento de desvalorização dos 

mais antigos. É natural que um novo gestor 

queira afastar da sua equipe alguém com 

quem ele não tenha muita afinidade, mas não 

precisa deixar essa pessoa sem trabalho. Não 

é possível que um “ex-gerente” de repente não 

tenha nada para fazer”. (E15, nível superior, 

gestora, há 30 anos no IBGE) 
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A organização pública não sabe, na verdade, nunca soube o que fazer com os que 

perdem o cargo. No IBGE como em qualquer órgão público tornou-se necessário o 

reparo para a aposentadoria, mas também o preparo para a perda do cargo. No discurso 

todo mundo falou que “está” diretor, “está” coordenador, mas quando ocorreu a perda 

do cargo, a reação inevitavelmente foi de dor. Nesse ponto, mais uma vez, ficou 

evidente a lealdade e a valorização das relações na cultura brasileira, apontada no 

referencial teórico desse estudo.  

A tristeza sentida pelos servidores que acompanham o movimento dos “encostados” 

veio acompanhada da tristeza apreendida pelo desrespeito ao servidor. 

 

  O Desrespeito com o Servidor 

Todos os grupos pesquisados demonstraram tristeza ao falar do tratamento interno com 

o servidor. Palavras como, por exemplo, “desconfiança”, “desrespeito”, “indiferença” 

foram frequentes nos depoimentos ouvidos e, invariavelmente, provocaram indignação 

e foram categorizadas como desnecessárias e, portanto, tristes. 

O personalismo tão difundido e, por vezes, massacrado em nossa cultura, criou raízes e, 

hoje, os servidores sofrem quando são tratados com impessoalidade, como se pode 

verificar no depoimento a seguir: 

“Houve uma mudança de cultura que penso 

não ser muito boa. Antes existia muita 

informalidade, as pessoas faziam porque era 

pra você, hoje foram criados novos padrões de 

atendimento e eu não acho isso ruim. Mas 

criar regras não deveria significar tratar com 

indiferença o funcionário. Hoje, ficou tão 

impessoal que cada um olha apenas para o 

seu caminho”. (E6, gestora, nível superior, há 

33 anos no IBGE) 

 



140 

 

 

Todos os servidores ouvidos consideraram triste o atendimento interno ao servidor. 

Áreas como o posto de saúde e a assistência social que sempre cuidaram do servidor, 

hoje, cumprem regras, não possuem autonomia e, segundo o grupo pesquisado, atendem 

com total impessoalidade os servidores que as procuram. A tristeza, de quem precisa ser 

atendido por essas áreas, é ampliada pelo fato das áreas serem internas, ou seja, são 

servidores que passaram a tratar mal servidores. Os servidores de todos os grupos 

pesquisados apreenderam essa mudança com tristeza. Os antigos servidores estavam 

acostumados com o tratamento mais pessoal, portanto, era natural e esperado que a 

mudança causasse dor. Já os novos servidores consideraram triste porque acham que o 

mau atendimento é sinônimo de falta de profissionalismo, como se pode observar nos 

discursos apresentados a seguir, ambos de novos servidores: 

“A minha esposa adoeceu (veio a faleceu um 

mês após esta entrevista) e eu fui na assistente 

social e fui muito maltratado. Me olharam 

como se eu fosse um bandido querendo uma 

licença. Só fizeram exigências de documentos. 

Parecia que eu estava inventando uma doença. 

Esse tratamento eu recebi de uma servidora e 

o que é pior de uma assistente social. Isso só 

ocorre aqui. A arrogância de algumas pessoas 

e pessoas inadequadas nas funções, como no 

caso da assistente social, me causa tristeza, 

me causa dor. Isso é desrespeito.  Isso piorou 

muito nos últimos tempos.”(E10, nível 

superior, há 10 anos no IBGE) 

“As vezes você passa mal, vai para o posto 

médico e o máximo que fazem é te deixar 

deitada numa maca. Depois te mandam de 

volta para o seu posto de trabalho. Se existe 

um posto de saúde, creio que ele possa fazer 

mais alguma coisa pelo funcionário. O 

desrespeito do IBGE para com o servidor tem  

causado dor. As pessoas aqui estão mais 

desanimadas, mais tristes.” (E22, nível 

superior, há 9 anos no IBGE) 

 

A substituição de líderes por chefes apreendida pelos servidores como uma mudança 

feia (seção 6.9) se transformou em tristeza e profunda dor, segundo o grupo pesquisado. 
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Tal fato ocorreu em virtude do comportamento de alguns gestores, dito gerencial, mas 

na realidade apreendido como desrespeitoso pelos funcionários. Essa mudança no 

tratamento dispensado às equipes de trabalho vem sendo apreendida como triste e 

causando dor tanto em antigos, quanto em novos servidores em todos os níveis 

funcionais. Mais uma vez, é a ausência da cordialidade e a desvalorização das relações 

que entristecem os servidores. Antigos servidores, gestores, demonstraram indignação, 

como se pode observar na narrativa a seguir de E5, gestora, nível superior, há 33 anos 

no IBGE. 

“Estamos realmente diante de outro IBGE. É 

uma pena! Eu que sempre fui uma das pessoas 

mais entusiásticas, hoje, eu fico abismada com 

a falta de respeito. Nós podíamos ter milhões 

de erros, mas respeitávamos todas as pessoas. 

Eu gritava, brigava, mas a minha briga era 

pelo projeto, era uma briga por uma idéia. 

Hoje chama-se as pessoas de incompetentes. 

Na minha época, nenhum gestor fazia isso. A 

nova direção berra, grita. As pessoas tem 

medo. Eu fui convidada para algumas 

reuniões e pude presenciar os novos 

coordenadores diante da direção. Eles não 

levantam os olhos. Isso nunca existiu no IBGE. 

Hoje temos gestores que acreditam que o 

cargo lhes confere o direito de dar soco na 

mesa e gritar com as pessoas. Uma falta de 

respeito. Hoje eu vejo as pessoas que sempre 

contribuíram muito para que o IBGE fosse o 

que é hoje, totalmente desanimadas e 

contando os minutos para ir embora.” 

 

 

Em outra entrevista, E15, também gestora e com 30 anos de serviços prestados ao IBGE 

afirmou que a prepotência de alguns gestores sempre existiu no IBGE e relatou:  

 

“Certa vez eu discordei de uma pessoa que 

tinha um cargo maior do que o meu. A nossa 

discussão foi parar numa reunião e ele me 

disse na frente de todos: “esse fusquinha quer 

enfrentar o caminhão aqui”. O fusquinha, no 

caso, era eu!” 
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Entretanto, hoje, segundo E15, a prepotência foi acrescida de desrespeito:  

 

“O desrespeito para mim é a pior coisa que 

existe. Hoje a prepotência de diversas pessoas 

se transformou em gritos e desrespeito. Tudo 

isso incomoda tanto que às vezes fico sem 

vontade de vir para o IBGE.” 

 

Como já foi dito anteriormente, esse sentimento foi revelado por todos os grupos 

pesquisados. Os novos servidores revelaram que até eles, com menos de dez anos 

atuando no IBGE, conheceram um IBGE diferente do que é hoje e também apreenderam 

tratamento desrespeitoso com os servidores como uma mudança triste, como revelou 

E23, nível superior, há nove anos no IBGE. 

“Hoje algumas reuniões chegam num ponto 

que o profissional se sente ofendido. Eu já 

presenciei pessoas sendo agredidas 

verbalmente em reuniões que na hora eu não 

acreditei que estava vendo e ouvindo aquilo. 

Passou do limite. Ta faltando respeito. E isso 

te desestimula profissionalmente. Esse 

desrespeito vai minando a sua vontade. 

Antigamente eu vinha trabalhar cheia de 

idéias novas, mas com o tempo eu descobri 

que a minha boa-vontade virava um ônus para 

mim. Eu fazia algo cheia de boas intenções, 

mas se acontecia um problema todo mundo 

caía em cima de mim, então eu parei. Tudo 

isso é muito triste porque você acaba se 

tornando pior como pessoa e como 

profissional.” 

 

O desrespeito apontado pelos servidores vem provocando tristeza nos funcionários em 

função da mudança nas relações interpessoais e, por conseguinte, no ambiente 

organizacional. O ambiente que antes era permeado pelo profissionalismo com 

cooperação, hoje se mantém profissional, mas permeado pela competição e ambição 

como relatou E31, nível médio, há 31 anos no IBGE “Tem gente fazendo qualquer 

coisa pelo poder. Isso é muito triste e anda acontecendo muito por aqui.” Logicamente, 

os antigos servidores cuja paixão, pelo IBGE e por seus trabalhos, foi considerada 

sagrada vêem a degradação do ambiente com dor, como se observa a seguir: 
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 A Degradação do Ambiente Oranizacional 

A amizade, a valorização das relações interpessoais – traço forte na cultura nas 

organizações públicas brasileiras – foi considerada sublime na seção 6.7 pelos antigos 

servidores e, para eles, é essa amizade que ainda garante a manutenção da qualidade de 

vida na instituição, ou seja, o que ainda oferece graciosidade à instituição.  Assim, 

pareceu natural que os servidores apreendessem como triste tudo o que, segundo eles, 

ameaçou e vem modificando o ambiente interno. Servidores de todos os grupos 

pesquisados se pronunciaram acerca dessa mudança, mas os mais antigos foram mais 

enfáticos, como se pode verificar nos depoimentos a seguir: 

“A relação entre as pessoas piorou bastante. 

Está muito mais distante. Nem se compara. 

Antes tinha amizade, respeito, 

profissionalismo. Hoje eles acham que tem 

profissionalismo, porque as pesquisas saem, 

mas aqui dentro o que eu vejo é a briga pelo 

poder. Ta difícil.” (E24, nível médio, há 31 

anos no IBGE) 
 

 

“O que está acontecendo aqui ainda não 

aparece lá fora. As pessoas estão se 

aposentando e o IBGE não se preocupou em 

preparar comportamentalmente outros 

servidores para os lugares. Esses meninos vão 

dar muita cabeçada para chegar onde nós 

estamos. Hoje ser uma IBGEANA está 

desanimador, porque eu converso com todo 

mundo e todos só falam “ta ruim, ta ruim!”. 

Hoje eu estou muito triste.  Além do orgulho a 

gente tinha um prazer enorme de acordar e vir 

para cá. Esse prazer não existe mais. Eu quero 

ir embora.” (E5, gestora, nível superior, há 33 

anos no IBGE) 

 

A seguir serão apresentadas as mudanças que provocaram sentimentos contraditórios e 

que por isso são apreendidas pelos servidores do IBGE como trágicas. 
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6.11 O Trágico 

 

 

“Tem dias que eu fico pensando na vida 

E sinceramente não vejo saída 

Como é por exemplo que dá pra entender 

A gente mal nasce e começa a morrer 

Depois da chegada vem sempre a partida 

Porque não há nada sem separação 

Sei lá, sei lá 

A vida é uma grande ilusão 

Sei lá, Sei lá 

A vida tem sempre razão (...)”. 

Vivicius de Moraes 

 

De acordo com Strati (2007), a categoria do trágico ressalta os atos heróicos na vida 

organizacional. Compreende as paixões e tragédias na rotina organizacional que muitas 

vezes causam conflitos e catarses coletivas. Nos fala do prazer que em alguns casos 

advêm do sofrimento.  

Comte-Sponville (2011:601) observa que o trágico “é o divórcio, mas sem 

reconciliação”. A reconciliação não é possível, segundo o autor, por se tratar de um 

conflito sem saída, visto que dependendo da lente pela qual são observadas, ambas as 

partes são legítimas. É trágica a incapacidade de encontrar uma solução, mesmo que 

intelectual, que satisfaça a todos plenamente. Comte-Sponville (2011:601) nos ensina 

“O trágico, dizia o homem político, é quando todo o mundo tem razão”. 

No IBGE o trágico é observado nas mudanças que provocaram os divórcios sem 

reconciliação apontados por Comte-Spomville (2001) como, por exemplo, na 

implantação da catraca (ou oficialmente o SECAF) e em situações contraditórias como, 

por exemplo, o avanço tecnológico. 
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  A catraca 

O Sistema Eletrônico de Acesso Frequência (SECAF) apreendido, como se viu, como 

cômico (seção 6.8) e feio (seção 6.9), aqui passa a ser apreendida como trágico pelos 

servidores, tendo em vista que todos pareceram reconhecer a necessidade de um 

controle e moralização, mas não aceitam a forma como foi implementada. Novos e 

antigos servidores pertencentes aos dois níveis funcionais reconhecem, pelo menos em 

parte, a razão dos que decidiram pela implantação do SECAF, mas também se sentem 

com a razão quando consideraram o sistema frio e injusto, como se pode verificar nos 

depoimentos a seguir: 

 

 “A catraca trouxe uma cultura totalmente 

diferente da que nós estávamos acostumados. 

É um controle absurdo. Nós sabemos que era 

necessário moralizar porque estavam 

ocorrendo muitos abusos, mas com isso pagou 

o justo pelo pecador. A catraca trouxe por um 

lado um sentimento de justiça: somos todos 

iguais perante a máquina. Mas por outro lado 

as pessoas ficaram muito desanimadas porque 

viram no controle a desconfiança.” (E32, nível 

médio, há 31 anos no IBGE) 

 

“Todo mundo concorda que precisava existir 

certo controle e que estamos aqui para 

trabalhar, mas a forma como a catraca foi 

implantada deixou todo mundo descontente. 

Isso aqui ta parecendo o colégio de freira que 

eu estudei. Você precisa de autorização pra 

tudo.” (E23, nível superior, há nove anos no 

IBGE) 
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 O Avanço tecnológico 

 

 
O avanço tecnológico já revelado, nesse estudo, na categoria de mudanças belas, foi 

também apreendido como trágico, visto que ao mesmo tempo em que trouxe prazer, 

trouxe também, expectativas que não foram atendidas. Segundo E14, gestor, nível 

superior, há 35 anos no IBGE:   

“Sempre que a tecnologia foi mudada ela foi 

impactante e provocou resistência, Foi sempre 

um processo sofrido, mas por outro lado o 

sofrimento trazia prazer porque para nós era 

um desafio dominar o novo.” 

 

Nos últimos anos o prazer advindo das novas tecnologias trouxe mais formalização, 

regras que causaram desgaste nos servidores como se pode observar no depoimento a 

seguir: 

“Eu venho presenciando várias inovações 

tecnológicas. Acho que houve um grande 

impacto no uso do tempo. A modernização da 

máquina do Estado. Essa otimização para mim 

é muito contraditória. Ela nos trouxe 

ferramentas da área privada para a área 

pública. Ferramentas que deveriam liberar 

você para a esfera intelectual, mas parece que 

não foi bem assim. Hoje você tem um sistema 

para pedir a troca de uma lâmpada, mas 

depois precisa telefonar para saber, por 

exemplo, porque o pedido não foi atendido.” 

(E2, nível superior, há 33 anos no IBGE) 

 

Os servidores do IBGE sempre se orgulharam da identidade “ibgeana” e sempre 

primaram por atender bem seus “clientes” internos que, na verdade, sempre foram seus 

amigos.  Problemas com computador? Liga para o “fulano” que rapidinho ele vem aqui 

ver o que aconteceu. É preciso priorizar uma pesquisa? Liga para a produção e fala com 

o “ciclano”. Precisa de alguém que domine um software? Liga para a área “X” e pede 

ajuda? Os canais formais sempre existiram, mas a ajuda sempre vinha dos canais 
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informais e com rapidez. Era a presença do “jeitinho” e a prevalência das relações 

pessoais. Hoje, com uma gestão mais técnica, tudo precisa ser formalizado via sistema, 

e na visão de alguns servidores entrevistados, tornou o sistema mais lento, ou seja, a 

impossibilidade do uso do “jeitinho”, aos olhos dos servidores, tornou o sistema mais 

lento.  

“O IBGE está mais formal. Agora pra tudo 

precisa acessar um sistema, preencher um 

pedido, mandar um e-mail. Tudo isso está 

fazendo com que as coisas demorem mais. Por 

outro lado, sabemos que a organização e o 

controle é importante.” (E 28, nível superior, 

há nove anos no IBGE) 

 

A rejeição à impossibilidade de se dar um “jeitinho” é grande. A realidade mostrou que 

mesmo diante de regras mais rígidas os servidores se orgulham de ainda conseguirem 

dar “um jeito”.  É o orgulho de possuir a malandragem necessária ou a criatividade para 

chegar aos resultados desejados ( BARBOSA , 1992) como se verifica no depoimento 

aqui explicitado: 

 

“Agora eu sigo a lei, mas quando eu percebo 

que tá demorado demais eu dou meu jeito. No 

final fica pronto. Não é isso que importa? 

(E52, nível superior, há 33 anos no IBGE) 

 

A seguir será apresentada a categoria do ritmo, ou seja, como os servidores do IBGE 

apreendem o ritmo das decisões e atividades realizadas no cotidiano da instituição. 
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6.12 O Ritmo  

 

“Todo dia ela faz tudo sempre igual: 

Me sacode às seis horas da manhã, 

Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã. (...)”. 

Chico Buarque 

 

O ritmo remete à idéia de movimento. Trata-se de um movimento periódico, ou seja, 

um movimento que se espera ocorrer de tempos em tempos como, por exemplo, a 

sucessão do amanhecer e do anoitecer, a sucessão das estações climáticas. O ritmo é 

uma criação estética (LALANDE, 1993).  

No ambiente organizacional, Strati (2007) argumenta que as categorias estéticas 

agógicas dizem respeito ao ritmo das atividades realizadas no cotidiano das 

organizações: o ritmo na tomadas de decisão, nos fluxos de trabalho e no modo como a 

organização interage com seu meio externo.  

A categoria do ritmo ressalta, também, segundo Strati (2007) as interrupções e os 

prolongamentos, devido a atrasos.  Nesse estudo a categoria do ritmo, por vezes, 

mostrou certa imbricação com a categoria do belo, já em outras situações o ritmo foi 

apreendido de forma não muito agradável. Os servidores demonstraram apreender as 

mudanças sob a estética do ritmo em quatro principais pontos: a velocidade dos 

resultados; a continuidade; a descontinuidade e o formalismo. 
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 A Velocidade dos Resultados 

 

As mudanças tecnológicas apreendidas como belas, pelos servidores do IBGE, fizeram 

com que o ritmo dos trabalhos fosse acelerado e, tal fato, não passou despercebido 

pelos servidores. A transmissão dos dados coletados, em todo território nacional, 

praticamente, em tempo real, fez com que os resultados das pesquisas fossem entregues 

à sociedade em menos tempo como foi apresentado, no aporte teórico que sustentou 

esse estudo, ao se comparar o prazo de divulgação dos resultados dos Censos 

demográficos de 1940 e 2010. Essa mudança na velocidade dos trabalhos, o ritmo mais 

acelerado é ressaltado com ênfase pelos antigos servidores, como se pode confirmar 

nos depoimentos a seguir:   

“O IBGE mudou muito. A tecnologia para 

nós, que estamos presentes em cada ponto 

desse país, trouxe velocidade. Hoje é possível 

fazer previsões de divulgação dos resultados 

sem medo de errar.” (E50, nível superior, 

gestor, há 36 anos no IBGE) 

“A tecnologia fez uma revolução no ritmo das 

nossas pesquisas. Hoje eu quero ver algum 

governante falar que não pode fazer alguma 

coisa porque não possui informação. Você 

viu os PDAs utilizados no Censo 2010? O 

agente coletava os dados e pouco tempo 

depois esses dados já estavam aqui na sede 

para ser trabalhado.” (E39, nível médio, há 

31 anos no IBGE). 

 A Continuidade 

O ritmo nem sempre foi apreendido positivamente pelos servidores e, nesses casos, o 

que chama a atenção não é a mudança, mas sim, sua ausência. A permanência, ou seja, 

a ausência de mudanças foi apontada, principalmente, pelos novos servidores, oriundos 
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da iniciativa privada, como um ritmo monótono, como se verifica no depoimento aqui 

transcrito: 

“Depois que eu entrei, eu comecei a lidar com 

pessoas que me falavam: eu estou há 15 anos 

trabalhando no sistema tal; eu estou há 20 

anos nessa área. Aí eu pensei: isso não vai dar 

certo. Eu estava acostumado a trabalhar em 

20 projetos diferente em um único mês. Mas 

tudo deu certo e, até agora, acho que não 

fiquei mais de um ano no mesmo projeto.” 

(E19, há  sete anos no IBGE)  

 

Os antigos servidores, citados por E19, reconheceram e observaram a permanência, o 

ritmo contínuo, como se pode verificar na fala a seguir: 

 

“As pessoas entram no IBGE e passam a vida 

trabalhando em uma mesma área. Seria 

importante que as pessoas conhecessem e 

aprendessem sobre outras áreas. As vezes 

ocorre de alguém externo fazer uma consulta 

e ninguém saber quem pode atender.” (E13, 

nível médio, há 33 anos no IBGE) 

 

 A Descontinuidade 

 

As interrupções apontadas por Strati (2007), a falta de sequência nas ações, o retrocesso 

no ritmo de trabalho, ou seja, a descontinuidade dos projetos organizacionais foi 

ressaltada com ênfase, tanto pelos servidores antigos, quanto servidores mais novos. 

Aqui o que chama a atenção não é a ausência da mudança, mas a ausência na mudança 

do ritmo, ou seja, é o compasso e descompasso que ocorre de tempos em tempos. A 

descontinuidade, apreendida pelos servidores, pode ser ratificada nos fragmentos de 

entrevistas a seguir: 
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“A repetição suscita cansaço quando você é 

antigo, você assiste o mesmo filme, diversas 

vezes. Isso gera certo desânimo, quando você 

vê as coisas se repetirem. 

Como, por exemplo, comissão para o 

planejamento estratégico. Eu já participei de 

três ou quatro. Você já chega com uma 

posição crítica: “agora é pra valer?” Se sim, 

por que não pegamos a proposta anterior e 

trabalhamos em cima dela?”(E2, nível 

superior, há 33 anos no IBGE). 

 

“É preciso tirar os planos da teoria e colocá-

los na prática. Ainda existe muita 

descontinuidade e isso faz com que as 

pessoas não acreditem mais nos novos 

projetos e para mim isso é muito ruim. As 

pessoas precisam acreditar que podem 

chegar aos resultados e não que no meio do 

caminho o projeto será descontinuado.” (E1, 

nível superior, há nove anos no IBGE) 

 

A descontinuidade também pode ocorrer pelo excesso de mudanças, pela falta de 

planejamento prévio, como se verifica no depoimento a seguir: 

“Em função de tantas mudanças, você as vezes 

vê o seu trabalho de várias semanas, meses ser 

jogado fora. E você precisa começar tudo de 

novo e isso deixa o trabalho arrastado.” (E23, 

nível superior, há nove anos no IBGE) 

 

 O Formalismo 

O excesso de formalismo nos processos é apreendido tanto pelos novos servidores, 

quanto pelos antigos servidores como um entrave aos trabalhos. Os novos servidores, 

oriundos da iniciativa privada, reconhecem a importância do estabelecimento de regras, 

mas consideram que houve certo exagero nas mudanças ocorridas na instituição. Para os 

servidores, alguns processos tornaram-se exageradamente formais e, por conseguinte, 
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tornaram os resultados mais lentos, como se pode verificar nos fragmentos de 

entrevistas a seguir: 

 

“A metodologia de trabalho mudou bastante. 

Antes a gente resolvia muita coisa por telefone, 

mas agora tudo precisa ser formalizado via e-

mail. Tudo está mais formal e controlado. A 

formalidade torna tudo mais lento” (E22, nível 

superior, há nove anos no IBGE) 

“Quando eu entrei no IBGE, mesmo sendo 

novo na área, eu conseguia ser atendido 

prontamente quando eu precisava de uma 

informação. Agora, tudo está mais formalizado e 

nem sempre seus problemas são resolvidos no 

tempo que você precisa”. (E33, nível superior, 

há 10 anos no IBGE) 

 

Já os servidores antigos consideram que as mudanças não trouxeram os resultados 

esperados. Eles estavam acostumados com a informalidade e, muitas vezes, atribuem a 

ela a rapidez com que os problemas eram resolvidos. Era o “jeitinho” ajudando a sanar 

os problemas, com se verifica a seguir: 

“Hoje você tem sistema pra tudo. Antes se você 

tinha um problema na sua máquina você abria 

um pedido para consertar, mas dependendo da 

urgência você ligava pra área e explicava a 

situação Logo aprecia alguém pra te ajudar, ou 

seja, era formal, mas não era engessado. Hoje, 

tudo precisa ser registrado, autorizado e isso 

as vezes atrapalha muito. Hoje, ajudar o amigo 

só é bem-vindo se estiver registrado no 

sistema.” (E52, nível superior, há 33 anos no 

IBGE)  

Na próxima seção, será abordada a categoria do Indizível, ou seja, as mudanças que os 

servidores sentiram, mas não conseguiram explicá-las, com palavras, como elas foram 

apreendidas. 



153 

 

 

6.13 O Indizível  

 

“A rosa não tem porquê, 

 floresce por florescer(...)”. 

 

 Angelus Silesius 

 

O indizível é tudo aquilo que nenhum discurso consegue realmente exprimir, ou seja, é 

toda a realidade que estaria além do discurso possível. São também aqueles momentos 

em que o silêncio fala mais alto (COMTE-SPONVILLE, 2011).  

O indizível está sempre presente na abordagem estética. Muitas vezes ao se observar 

uma ação ou um artefato não se consegue reproduzir exatamente o que se vê e (ou) o 

que se ouve. O essencial parece escapar e, talvez por isso, não se consiga explicitar com 

exatidão o que de fato ocorreu. Ao revisitar o referencial que ancora esse estudo, 

encontra-se a argumentação de Arnheim (2011) para que isso ocorra. Segundo o autor, a 

linguagem não é via direta para o contato sensório com a realidade; sua função é apenas 

nomear o que se vê, o que  se ouve, o que se pensa, o que se toca. Portanto, as variáveis 

contidas em determinadas experiências, certamente, só podem ser parcialmente 

explanadas.  

A categoria do indizível emergiu no trabalho de campo, visto que algumas narrativas 

foram interrompidas por frases como: “eu não sei como te explicar”; “eu não sei como 

te fazer entender o que aconteceu”. O indizível surgiu na paixão dos antigos servidores, 

nas mudanças no ambiente organizacional. 
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 A Paixão dos Antigos Servidores 

 

A paixão dos antigos servidores pelo IBGE, considerada sagrada pelos novos 

servidores, foi identificada como imprescindível para que a organização continuasse 

atingindo os resultados esperados, mas ninguém conseguiu explicar como ocorre a 

paixão e nem como ela será transmitida para os que chegam. Como se pode ver na 

narrativa de E50, nível superior, gestor, há 36 anos no IBGE: 

“Antigamente, mesmo quando fazíamos 

greve, os resultados saiam da mesma forma. 

Eu não sei explicar. As vezes acho que muito 

do que fizemos e conseguimos foi graças à 

paixão.”  

 

Nas palavras de Comte-Sponville (2011), o indizível pode exprimir o que as vezes é 

melhor silenciar. A redução da paixão é visível, mas indizível como se verifica no 

depoimento a seguir: 

 

“Hoje o IBGE recepciona bem os novos 

servidores, mas acho difícil que ele consiga 

desenvolver a mesma paixão que eu tenho, 

pelas nossas pesquisas, nessas pessoas. Eu 

não sei explicar o que fez eu me apaixonar e 

não sei te dizer porque não conseguimos 

transmitir essa paixão.  Só sei que é difícil e 

que fará falta”. (E35, nível superior, gestor, 

há 41 anos no IBGE) 

 

 

Strati (2007) argumenta que mesmo observando a prática das habilidades, 

detalhadamente, ainda assim o que mais chama a atenção permanece indizível.  Trata-

se do conhecimento adquirido tacitamente, ou seja, que não obedece a critérios 

racionais e universais e que cada indivíduo possui de modo inteiramente pessoal.  
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 O Ambiente 

 

A categoria do indizível emergiu de declarações nas quais o resultado da mudança foi 

positivo, mas também surgiu em situações nas quais as mudanças parecem não ter sido 

bem aceitas, conforme a fala de E6, gestora, há 31 anos no IBGE: 

 

“Que o IBGE mudou para pior é fato. O clima 

está pior, as pessoas estão mais tristes, está 

todo mundo desanimado e querendo ir 

embora. Hoje somos referência, em muitos 

trabalhos, para o mundo inteiro, mas aqui 

dentro a empresa está triste. Mas se você me 

perguntar o motivo eu não saberei te 

apontar”. 

  

O conhecimento tácito, descrito no referencial teórico que suportou esse estudo, como 

tudo o que o ser humano é capaz de fazer, mas que, na maioria das vezes, não consegue 

descrever como (POLANYI, 2009), foi revelado no campo em vários momentos dessa 

pesquisa.  A categoria do indizível revela as mudanças apreendidas pelos sujeitos da 

pesquisa com seus sentidos, mas que segundo eles, era impossível explicá-las com 

palavras.  

O indizível surgiu e todos os grupos pesquisados: novos e antigos servidores, de todos 

os níveis funcionais, ocupantes ou não de cargos gerenciais. Tudo o que foi 

considerado sagrado, ou seja, o ambiente, o clima organizacional, as relações 

interpessoais parecem estar se modificando e os servidores não encontraram palavras 

para expressar seus sentimentos como se pode verificar nos fragmentos das entrevistas 

aqui transcritos: 

“Eu não sei explicar, mas o IBGE tinha uma 

coisa que fazia com que a gente ficasse logo 

amigo das pessoas. Hoje o ambiente mudou. 
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Quem é daquela época logo percebe a 

mudança. Hoje você chega, cumprimenta as 

pessoas e elas não te respondem. Antigamente 

as pessoas trabalhavam muito, viravam noite e 

no dia seguinte ainda contavam piada, 

brincavam. Pra mim essa é a grande diferença 

que existe. Essa é a grande mudança e que eu 

não consigo te explicar porque mudou.” (E13, 

nível médio, há 33 anos no IBGE) 

“O IBGE mudou. Mudou pra muito pior. É 

difícil explicar. Você vai percebendo que o 

ambiente vai ficando ruim. As pessoas estão 

trabalhando com menos gosto. As pessoas 

ficam aqui apenas para cumprir o que tem que 

ser cumprido. Você só ouve “estou doido pra 

sair”, “estou doido para ir embora”. É difícil 

apontar o que mudou, mas eu sei que mudou 

para pior.” (E10, nível superior, há 10 anos 

no IBGE) 

 

Este capítulo buscou apresentar o resultado da pesquisa empírica realizada com o 

objetivo de alcançar o objetivo final desse estudo. A seguir serão apresentas as 

conclusões do presente estudo. 
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7. As Conclusões do Estudo 

 

“Mesmo que tenham pouco poder em suas 

relações com os outros, todos os 

participantes da vida organizacional são 

capazes de emitir juízos estéticos e todos têm 

igual direito de fazer avaliações estéticas”. 

 

 

Antonio Strati 

 

 

Pesquisadores e estudiosos organizacionais buscam, há algum tempo, compreender as 

transformações pelas quais as organizações vêm passando em seu cotidiano. Entretanto, 

sabe-se que a despeito do esforço despendido, ainda existem variáveis que a corrente 

racionalista positivista, hegemonicamente presente até a década de 70 do século passado, 

não conseguiu desvendar. 

São algumas dessas variáveis, muitas vezes negligenciadas, que a abordagem estética se 

propõe desvelar (DEAN JR, RAMIREZ e OTTENSMEYER, 1997). Considerar a 

estética nos estudos organizacionais significa admitir a subjetividade que permeia os 

seres humanos que pertencem às organizações. Estudos estéticos estão atrelados à 

construção e à reconstrução da experiência vivida (STRATI, 2007; 2009).  

Dessa forma, visando aprofundar a discussão acerca da abordagem estética nos estudos 

organizacionais, o presente estudo foi desencadeado pelo seguinte problema: sob a ótica 

da abordagem estética, como as mudanças na cultura organizacional ocorridas no IBGE, 

a partir da década de 90, foram apreendidas por seus servidores? 
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Na análise dos resultados alguns dados categóricos se mostraram pertinentes, ou seja, 

revelaram interferir no juízo estético dos servidores. São eles: 

 nível funcional. Não ocorreu em todas as mudanças apreendidas, mas 

houve casos em que pertencer à carreira de nível médio, fez com que o 

servidor apreendesse a mudança de forma diferente do servidor 

pertencente à carreira de nível superior.  

 cargo gerencial. Ser gestor, por vezes, também alterou o juízo estético dos 

servidores ou, pelo menos, fez com que eles – os gestores – fizessem o 

mesmo juízo estético dos não gestores, mas movidos por causas distintas. 

 tempo de serviço. A categoria que mais interferiu no juízo estético dos 

servidores do IBGE, indubitavelmente, foi o tempo de serviço. Antigos 

servidores – que ingressaram até a década de 90 do século passado – e 

novos servidores – que ingressaram a partir de 2001 – permearam e 

interferiram no juízo estético dos servidores, em todo o tempo em que os 

dados foram coletados e tratados.  

 origem profissional. No que tange aos novos servidores foi preciso 

desvelar suas trajetórias pregressas com o objetivo de identificar se a 

mesma interferia nos juízos estéticos. Grande parte dos novos servidores, 

como apresentado na caracterização dos grupos (seção 6.1), era oriunda do 

setor privado e isso fez com que seus olhares e, por conseguinte, juízos 

estéticos fossem diferenciados dos antigos servidores. 

 

O que não interferiu no juízo estético:  

 a faixa etária. O IBGE possui uma faixa etária elevada e em nosso estudo a 

idade dos pesquisados não se mostrou significativa. 
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 na amostra dessa pesquisa foram contemplados homens e mulheres, 

porém, o gênero em nenhum momento interferiu nas respostas obtidas, ou 

seja, não interferiu nos juízos estéticos dos servidores. 

Foi possível perceber que o juízo estético não é algo fixo. Ele depende da estrada já 

percorrida pelo indivíduo e também do tempo de atuação que este indivíduo, a priori, 

tem pela frente na instituição. 

O juízo estético de quem chegou ao IBGE, sem experiência profissional, oriundo de 

uma universidade revelou-se bem diferente do juízo estético do servidor com 

experiências em outras organizações, principalmente, quando se trata de organizações 

privadas. Quem ingressou na instituição depois de ter passado por outras culturas, 

declarou ter enfrentado mais dificuldade para se adaptar à cultura IBGE e demonstrou 

ainda não ter desenvolvido a identidade Ibgeana, ou seja, o sentimento de pertencimento 

ao IBGE. Mesmo observando apenas a vida pregressa do servidor, no tempo em que 

atua no IBGE, foram percebidas diferenças nos juízos estéticos entre quem vivenciou o 

cotidiano da instituição por 30 anos, e quem o vivenciou apenas na última década 

Da mesma forma, quando se olhou para o futuro percebeu-se diferença entre o juízo 

estético de quem já pode se aposentar, daqueles que ainda possuem muito tempo pela 

frente na instituição. A liberdade de expressão, obtida com o passar dos anos pelos 

antigos servidores e, por conseguinte, a impossibilidade de sofrer qualquer tipo de 

retaliação, talvez tenha sido um dos fatores que fez ressaltar a diferença. Tal fato foi 

evidenciado nas entrevistas nas quais os sujeitos pesquisados já possuíam a opção de se 

aposentar ou faltava pouco tempo para isso.  Nesses casos, quando a pesquisadora 

solicitou a autorização para gravar a entrevista, foi comum ouvir respostas como: “Sem 

problema. Nessa altura do campeonato, eu falo tudo pra quem quiser ouvir”. Além 

disso, os servidores que ainda possuem muita estrada para ser percorrida mostraram-se 

mais preocupados com tudo aquilo que foi apreendido como feio, triste, trágico e 

também com a possibilidade da extinção do que foi apreendido como sagrado, sublime, 

belo e gracioso. 
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Durante a observação participante e as entrevistas tentou-se identificar as mudanças 

ocorridas na cultura organizacional do IBGE e como as mesmas eram percebidas pelos 

servidores do IBGE – sujeitos da pesquisa. Algumas mudanças foram percebidas da 

mesma forma por todos os servidores, ou seja, o juízo estético desenvolvido a respeito 

dessas mudanças é o mesmo, independentemente, da origem profissional, do tempo de 

serviço, do nível funcional e do cargo gerencial do servidor. Já com outras mudanças 

não houve consenso, visto que são percebidas de forma distinta dependendo do grupo 

no qual o servidor encontra-se inserido. Portanto, nesses casos a mesma mudança 

provocou juízos estéticos distintos entre os servidores como, por exemplo, a amizade 

que foi apreendida pelos servidores mais antigos como sublime e que, hoje, provoca riso 

nos servidores mais novos.   

Na análise dos depoimentos foi possível atestar, conforme explicitado pelos estudiosos 

da estética organizacional, no referencial que suportou teoricamente esse estudo, que as 

categorias estéticas se estudadas de forma isolada não oferecem uma compreensão do 

todo organizacional. O estudo comprovou que o uso de uma categoria quase sempre 

conduz ao uso de outras como, por exemplo, quando se observou como os servidores do 

IBGE apreenderam a implantação do SECAF (a catraca). A catraca suscitou a ironia e 

foi apreendida como cômica; ela também suscitou a inflexibilidade e a desconfiança e 

foi apreendida como feia e, além disso, foi apreendida como trágica em virtude dos 

sentimentos contraditórios que sua implantação suscitou. 

Foi investigando o sentimento do belo, do sagrado, do pitoresco, do gracioso, do 

sublime, do cômico, do feio, do triste, do trágico, do ritmo e do indizível dos servidores 

que constroem e reconstroem a vida organizacional do IBGE, que a pesquisadora pode 

estudar e refletir sobre como os servidores apreenderam as mudanças na cultura 

organizacional, ocorridas na instituição nas últimas décadas. Portanto, foi estudando as 

categorias estéticas que a pesquisadora pôde responder à pergunta que norteou esse 

estudo. 

Assim, iniciou-se as revelações do campo pela categoria do belo. Desejou-se saber quais 

mudanças foram consideradas atrativas e suscitaram prazer nos servidores do IBGE. O 

que, segundo seus servidores, era agradável de ver, de ouvir, de tocar? Ser servidor 

público tornou-se mais agradável, principalmente, para os servidores mais antigos, 
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tendo em vista que a instituição e os trabalhos realizados por ela tornaram-se mais 

valorizados pela sociedade. Todos os sujeitos entrevistados na pesquisa, mas mais 

enfaticamente os antigos servidores, revelaram adorar ver e ouvir as notícias acerca da 

instituição divulgada na mídia. Realizar trabalhos úteis e confiáveis para a sociedade foi 

apreendido como belo. Aqui, a beleza da mudança ultrapassou as paredes 

organizacionais e atingiu a sociedade em geral.  

Receber novos servidores também se tornou mais belo tanto para os antigos servidores – 

os que recebem - quanto para os novos servidores que chegam. O avanço tecnológico e 

a maior disponibilidade de treinamentos e informações para todos, também tornou a 

instituição mais bela, principalmente na última década. Já no que tange a indicação para 

cargos comissionados, os antigos servidores, muito embora reconheçam que ainda é um 

processo pessoal, o percebem de forma mais justa. 

Os servidores de todos os grupos pesquisados apreenderam algumas mudanças com o 

devido respeito que se deve ter pelo que é sagrado. O sagrado deve ser venerado e, aqui, 

foi imediatamente associado, pelos novos servidores à paixão dos antigos servidores 

pelo IBGE. Essa paixão não foi uma mudança na cultura, mas com toda certeza ajudou 

a construir o que hoje é apreendido como, belo, sagrado e sublime.  

Antigos e novos servidores consideraram o papel do IBGE na sociedade de forma 

singular e por isso também reverenciam os trabalhos realizados pela instituição. 

Entretanto, focalizam pontos distintos para a reverência: os antigos servidores 

reverenciam a relevância dos trabalhos para a sociedade. Portanto, observam a beleza 

que se apresenta para fora da organização.  Já os novos servidores ressaltam a 

complexidade dos trabalhos desenvolvidos e a capacidade do corpo técnico. Portanto, 

possuem um olhar interno. 

O pitoresco veio à tona fortemente acompanhado pela nostalgia. Os relatos foram 

sempre acompanhados pela lembrança de um passado que só existe na lembrança dos 

servidores. O pitoresco emergiu apenas na fala dos antigos servidores e foi relacionado 

à arquitetura e à paisagem que, para muitos, era pitoresca, das instalações físicas do 

IBGE na Mangueira. A arquitetura dos prédios da Mangueira foi relacionada ao 

coletivismo, aos momentos de união, ao desenvolvimento das relações interpessoais.  
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A despeito da nostalgia e das lembranças das paisagens vívidas da Mangueira, os 

servidores apreenderam as instalações da Av. Chile como graciosas em função dos 

novos artefatos. Prédio novo, localizado no centro do Rio de janeiro, móveis e 

equipamentos novos foram traduzidos pelos antigos servidores como valorização e 

surpreenderam, positivamente, os servidores que ingressaram nos últimos anos na 

instituição. 

O sublime surgiu quando a beleza foi apreendida por seu caráter infinito e sua 

grandiosidade veio à tona. Mais uma vez, essa categoria foi ressaltada apenas pelos 

antigos servidores. Para eles o sublime reside no que não se alterou a despeito das 

mudanças. O sublime está presente nos laços de amizade construídos ao longo dos anos 

e na gratidão que sentem pela instituição. Como se viu, o IBGE foi para muitos desses 

servidores o primeiro emprego e, portanto, existe uma enorme gratidão pelas 

experiências e consequentes aprendizagens vividas na instituição. 

As mudanças apontadas foram, em muitos momentos, motivos de riso para os 

servidores. Como se viu no referencial que suportou esse estudo, o cômico, muitas 

vezes, se aproxima do feio e, nesse estudo, tal fato foi evidenciado. As indefinições dos 

cargos – quem permanece e quem será substituído - causadas pelos boatos, em tempos 

de mudança de gestão, foi motivo de piada para os novos servidores, inclusive os que já 

ocupam cargos de gestão. A privatização dos artefatos que são públicos e a implantação 

do controle automatizado de frequência – a catraca - foram mudanças apontadas pelos 

servidores, em alguns casos com ironia, como motivos de riso. Já amizade entre os 

servidores mais antigos, apreendida por eles como sublime, virou piada para os novos 

servidores.  

A estética não está presente apenas no que é elegante, bonito, agradável de ver e ouvir, 

mas também, no que é desagradável, alienante, e que por isso causa repulsa e afasta. 

Assim, nessa pesquisa, foi possível perceber o que nas mudanças ocorridas foi 

apreendido como feio pelos servidores do IBGE. Inicialmente, os antigos servidores 

tanto pertencentes à carreira de nível médio quanto de nível superior, gestores e não 

gestores apreenderam como feio a desvalorização da carreira de nível médio. Não ter 

trabalho ou ser subutilizado, foi apreendido por todos os grupos de forma desagradável, 

mas, nesse ponto, novos e antigos servidores apreendem a fealdade de forma distinta: os 
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antigos servidores, principalmente, os pertencentes à carreira de nível médio, se sentem 

desvalorizados. Já os novos servidores se sentem desrespeitados.  

O controle eletrônico de frequência – a catraca – já apontada na categoria do cômico, 

também foi apreendida, por todos os grupos pesquisados, mas mais enfaticamente pelos 

antigos servidores, como injusta, inflexível e retrógrada, portanto, feia. A ausência de 

líderes que se comprometam com resultados, mas que também se preocupem com suas 

equipes de trabalho foi apontada por todos, sem exceção, como uma mudança 

desagradável. A ausência de liderança veio acompanha de uma mudança de 

comportamento dos servidores que tornaram-se mais individualistas e, 

consequentemente, deixaram de se comprometer com o todo organizacional. A 

hierarquização e a centralização das decisões foram apreendidas pelos servidores como 

mais acentuada nos últimos anos e todos se ressentem da impossibilidade de participar. 

Tudo isso foi apreendido como fealdade. 

O feio, em muitos casos trouxe insatisfação, causou sofrimento e, portanto, foi 

apreendido pelos servidores com tristeza. Tal fato ocorreu com o afastamento de alguns 

gestores que eram considerados, por muitos, como líderes. Quem foi afastado do cargo 

sofreu, mas muitos dos servidores que foram gerenciados por eles, durante anos, se 

sentiram órfãos e ficaram tristes.  

Foi alta a frequência com que a palavra desrespeito foi detectada nas transcrições das 

entrevistas. O tratamento desrespeitoso de alguns gestores para com seus servidores foi 

apontado como uma mudança triste e dolorosa para os servidores. Tudo o que afetou o 

ambiente organizacional foi apreendido como triste pelos servidores. 

Algumas mudanças fomentaram situações nas quais todos os envolvidos pareceram ter 

razão e outras que pareceram ser contraditórias. Essas mudanças foram apreendidas 

como trágicas. Mais uma vez se deparou com o controle eletrônico de frequência – já 

explicitado nas categorias do cômico e do feio. Aqui essa mudança causou conflitos 

internos às pessoas. Muitos dos que a consideraram feia, também reconheceram sua 

importância e, por conseguinte, a necessidade de sua existência. O trágico também foi 

apreendido em situações contraditórias como, por exemplo, o avanço tecnológico. Se 
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por um lado ele foi percebido como belo, por outro causou frustração pelo não alcance 

das expectativas geradas.  

A categoria do ritmo, ou seja, tudo que abrange o ritmo no cotidiano organizacional foi 

observado nas mudanças que interferiram nos resultados à sociedade. Para os servidores 

mais antigos, os resultados entregues à sociedade de forma mais rápida trouxe 

dinamismo à instituição. Entretanto, o ritmo foi apontado em situações nas quais houve 

ausência de mudanças. A continuidade, ou seja, a permanência de servidores em uma 

mesma área ou projeto, durante anos, causou agonia, principalmente, aos novos 

servidores oriundos do setor privado. Por outro lado, os servidores também apontaram a 

descontinuidade, muitas vezes causadas pelo excesso de mudanças e consequentes 

alterações nas sequências de trabalho. O formalismo, segundo os servidores de todos os 

grupos pesquisados, também alterou o ritmo do trabalho. Em muitos casos o tornou 

mais lento. 

Em alguns momentos durante as entrevistas, o silêncio prevaleceu por alguns segundos. 

Nessas horas os sujeitos pareceram não encontrar as palavras que exprimissem com 

fidelidade o que aconteceu. Era o indizível que emergia no campo. Essa categoria 

ressaltou o conhecimento tácito dos servidores. 

Os juízos estéticos desenvolvidos pelos servidores do IBGE acerca das mudanças na 

cultura organizacional, discutidos anteriormente, encontram-se listados no Quadro 5, a 

seguir: 

 

Quadro 5 – Juízos estéticos acerca das mudanças na cultura organizacional 

CATEGORIA MUDANÇAS NA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

O Belo 

 

Servir publicamente no IBGE 

A exposição na mídia 

A recepção dos novos servidores 

A Atualização Tecnológica 

A indicação para treinamentos e cargos comissionados 

A comunicação 
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O Sagrado 

A paixão dos antigos servidores 

O papel do IBGE na sociedade 

A diversidade e a complexidade dos trabalhos 

O Pitoresco A mudança da Mangueira 

O Gracioso As instalações físicas 

As relações interpessoais 

O Sublime A amizade 

A gratidão 

 

O Cômico 

A gangorra do poder 

A chegada dos novos servidores 

Os artefatos 

A catraca 

 

 

 

 

O Feio 

A desvalorização do nível médio 

A catraca 

A comunicação interna 

A falta de trabalho ou a subutilização do servidor 

A chegada dos novos servidores 

Chefes no lugar de líderes 

O individualismo 

A redução do comprometimento 

A hierarquização e a centralização 

 

O Triste 

Os encostados 

O desrespeito com o servidor 

A degradação do ambiente organizacional 

O Trágico A catraca 

O avanço tecnológico 

 

O Ritmo 

A velocidade dos resultados 

A continuidade 

A descontinuidade 

O formalismo 

O Indizível A paixão 

O ambiente 
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Assim, sob a ótica da abordagem estética foi possível apreender como os servidores do 

IBGE vêem apreendendo, nas últimas décadas, as mudanças ocorridas na cultura da 

instituição. Alguns dos traços culturais identificados como formadores da nossa 

identidade social, no referencial que deu aporte teórico a esse estudo, foram reforçados 

nas últimas décadas, já outros traços foram (estão sendo) enfraquecidos. 

A aversão à incerteza demonstrou continuar sendo um traço marcante entre os 

servidores do IBGE. Mesmo os novos servidores consideraram bela a estabilidade e a 

possibilidade de realizar planejamentos em suas carreiras, e apreenderam com fealdade 

e tristeza, tudo o que a ameaçou como, por exemplo, falhas na comunicação, mudanças 

na gestão e de gestores e, por conseguinte, descontinuidades nos projetos. Os 

servidores traduziram as descontinuidades na gestão como fragilidade institucional. 

Os artefatos continuam sendo traduzidos como sinais de status e demarcando 

territórios. Uma mesa maior, uma vaga no estacionamento ou uma sala fechada, ainda 

hoje traz valorização ao servidor. Nesse sentido, evidenciou-se no campo que a 

dificuldade em distinguir entre o público e o privado permanece, mas se torna 

enfraquecido em função do juízo estético que os servidores fazem. Falas como “a 

minha mesa” ou “o meu projeto” foram transformadas em piadas pelos servidores de 

todos os grupos pesquisados. 

A despeito das mudanças, a impessoalidade continua sendo rechaçada. Esse estudo 

evidenciou que todos os servidores gostam de ser tratados com distinção, inclusive, os 

novos servidores. O campo demonstrou que os novos servidores, que se sentiram 

tratados com distinção quando ingressaram no IBGE, tiveram mais facilidade no 

desenvolvimento do sentido de pertencimento. Todas as mudanças que afetaram as 

relações pessoais, o coletivismo e a impossibilidade de usar o “jeitinho” não foram 

bem-vindas, principalmente, pelos antigos servidores e, portanto, foram recebidas com 

resistência. As regras, muitas vezes, são reconhecidas como necessárias, porém, por 

não serem bem compreendidas tornam-se feias aos olhos dos servidores. Esse juízo 

estético acaba por enfraquecer a lei e a valorizar a época em que o “jeitinho” era, 

digamos, mais viável. 
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A centralização do poder, a hierarquização e o autoritarismo são traços que se tornaram 

mais fortes na instituição nos últimos anos e, portanto, confirmam as características da 

Administração Pública Gerencial (APG) apontadas no referencial teórico que suportou 

esse estudo. Todos os servidores dos grupos pesquisados demonstraram apreender tais 

características como feias e tristes. Os antigos apreenderam o fortalecimento com 

amargura e os novos servidores com mais indignação, visto que esperavam uma gestão 

pública mais participativa. 

A lealdade às pessoas demonstrou ainda estar muito presente no cotidiano dos antigos 

servidores, independentemente da carreira funcional. A tristeza emergiu no campo 

quando se falou de gestores que foram afastados e de carreiras que não estão sendo 

valorizadas. Tal fato trouxe à tona o enfraquecimento do paternalismo que foi traduzido, 

pelos antigos servidores, como individualismo e redução da visão sistêmica. 

A percepção de que tudo o que é sagrado e sublime está acabando tem deixado os 

servidores do IBGE mais tristes e, portanto, deixando o IBGE feio internamente. Por 

outro lado, a maior divulgação da instituição e dos trabalhos por ela realizados e, o 

avanço tecnológico que permitiu apresentar resultados, cada vez mais confiáveis e em 

menor espaço de tempo, tem tornado o IBGE mais belo para a sociedade.  

Esse estudo revelou que a organização é formada de cores, cheiros e vozes que a 

constroem e a reconstroem dia após dia. A abordagem estética nas organizações valoriza 

apreender a experiência vivida pelas pessoas no seu agir cotidiano dentro das 

organizações, ou seja, ter um olhar estético significa compreender e aceitar que o 

conhecimento criado pelos integrantes de uma organização, a partir de suas experiências 

sensoriais e seus juízos estéticos, tanto é influenciado quanto possui influência sobre as 

organizações, suas crenças e seus valores, ou seja, sobre sua cultura.  
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8. As Implicações do Estudo e Agenda para futuras pesquisas  

 

As implicações do presente estudo colocam-se para a comunidade acadêmica, para as 

organizações públicas, em especial o IBGE, e para a sociedade em geral. Para a 

comunidade acadêmica traz novas contribuições a partir do aprofundamento do estudo 

acerca da estética organizacional. Para as organizações públicas, em especial o IBGE, 

esse estudo poderá levar seus gestores a reflexões antes das tomadas de decisões. A 

partir do momento em que se provoca reflexões que possam afetar positivamente os 

trabalhos realizados pela instituição, este estudo implica, também, resultados positivos 

para toda a sociedade que é atendida pelas informações produzidas nos estudos e 

pesquisas do IBGE.  

Além disso, o presente estudo se apresenta como uma contribuição para o progresso de 

pesquisas qualitativas, visando ampliar seus horizontes. Uma pesquisa, como se sabe, 

não se esgota em si mesmo; costuma, sim, provocar novas reflexões, instigar novos 

caminhos a serem percorridos e, por conseguinte, ampliar as descobertas. É o 

sentimento que, por vezes, amedronta, mas que ao mesmo tempo alimenta 

permanentemente o pesquisador.  

Nesse estudo não foi diferente. Não houve a intenção de se esgotar o tema estudado, 

nem de oferecer um parecer único e válido. Nesse contexto, vislumbram-se algumas 

sugestões para futuras pesquisas conforme descritas a seguir: 

 os juízos estéticos formados pela sociedade a respeito da cultura das 

organizações públicas; 

  os juízos estéticos formados pelos servidores ativos e por servidores 

aposentados; 

 os juízos estéticos dos temporários que atuam internamente na organização – 

consultores, empresas de limpeza e segurança; 

 os juízos estéticos dos servidores a respeito das mudanças culturais, 

considerando-se as áreas geográficas nas quais atuam. 



169 

 

 

 Referências  

 

ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na administração pública: 

um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Cadernos ENAP. Brasília: 

ENAP, 1997. 

AIDAR, Marcelo M.; BRISOLA, Alberto B.; MOTTA, Fernando P; WOOD JR, 

Thomas. Cultura Organizacional brasileira. In: WOOD Jr., Thomas. Mudança 

organizacional. São Paulo: Atlas, 2004. 

ALCADIPANI, Rafael e CRUBELLATE, João M. Cultura Organizacional: 

Generalizações Improváveis e Conceituações Imprecisas. Revista de Administração 

de Empresas - RAE. v.43, nº 2, p. 64-77, 2003. 

ALVESSON, Mats. Methodology for close up studies: struggling with closeness and 

closure. Higher Education, v.46, nº 2, 2003.  

ALVESSON, Mats; BERG, Per Olof. Corporate culture and organizational 

symbolism: an overview. Berlin: De Gruyter, 1992. 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual. São Paulo: Cengage Learnig, 2011.  

BARBOSA, Lívia. O jeitinho brasileiro: a arte de ser mais igual que os outros. Rio 

de janeiro: Campus, 1992. 

_______________. Igualdade e meritocracia. Rio de janeiro: FGV, 2003. 

_______________ (org.). Cultura e diferença nas organizações: reflexões sobre nós 

e os outros. São Paulo: Atlas, 2009.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 



170 

 

 

BARROS, Betânia Tanure; PRATES, Marco. O estilo brasileiro de administrar. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: HUCITEC, 

1994. 

BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. São Paulo: Ática, 4.ed, 2008. 

BRESSER-Pereira, Luiz Carlos, SPINK, Peter (orgs). Reforma do Estado e 

administração pública gerencial. Rio de janeiro: FGV, 1998. 

BRESSER-Pereira, Luiz Carlos. Reflexões sobre a reforma gerencial brasileira de 1995. 

Revista do Serviço público. Brasília: ENAP, v. 50, n.4, p. 5-30, Out/Dez, 1999. 

CALDAS, Miguel P. Santo de casa não faz milagre: condicionantes nacionais e 

implicações organizacionais da fixação brasileira pela figura do “estrangeiro”. In 

MOTTA, Fernando Prestes; CALDAS, Miguel P. (orgs.). Cultura organizacional e 

cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. p. 73-93. 

CALDAS, Miguel P. Culturas brasileiras: entendendo perfis culturais no plural e em 

mutação. In BARBOSA, Lívia (org). Cultura e diferença nas organizações: reflexões 

sobre nós e os outros. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARDOSO, Fernando Henrique; MOREIRA, Marcílio Marques (orgs.). Cultura das 

transgressões no Brasil: Lições da história. São Paulo: Saraiva, 2008.  

CAVALCANTI, Bianor Scelza. O gerente equalizador. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

CAVEDON, Neusa Rolita. Cultura Organizacional: gerenciável, homogênea e 

quantificável?  In: Bitencourt, C.C. (Org.). Gestão contemporânea de pessoas: novas 

práticas, conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

COMTE-SPONVILLE, Andre. Dicionário filosófico. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  



171 

 

 

CSILLAG, Paula. A experiência estética em organizações criativas uma 

investigação fenomenológica do impacto da percepção visual sobre a criatividade. 

Tese de Doutorado – EAESP/FGV. São Paulo: 2003. 

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?, Rio de janeiro: Rocco, 1991. 

DAMATTA, Roberto. Prefácio. In: BARBOSA, Lívia. O Jeitinho Brasileiro: a arte 

de ser mais igual que os outros. Rio de janeiro: Campus, 1992. 

__________________. A casa & a rua. Rio de janeiro: Rocco, 1997. 

DEAN JR, James W.; RAMIREZ, Rafael; OTTENSMEYER, Edward. Na aesthetic 

perspective on organizations. In: COOPER, Carry L.; JACKSON, Susan E> (orgs). 

Creating tomorrow’s organizations: a hand book for future research in 

organizational behavior. Lodon: Sage, 1997. 

DENZIN, Norman; LINCOLN, Yvonna. Handbook of qualitative research. 2nd 

edition. London: sage publications, 2000. 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 

4ª. Ed. São Paulo: Globo, 2008. 

FINE, Gary Alan; MORRILL, Calvin; SURIANARAIN, Sharmi. Ethnography in 

organizational settings. In: BUCHANAN, David A.; BRYMAN, Alan (org). The sage 

Handbook of organizational research methods. London: Sage publications, 2009. 

FLEURY, Maria Teresa L.; FISHER, Rosa M. Cultura e poder nas organizações. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

FLORES-PEREIRA, Maria Tereza; CAVEDON, Neusa; DAVEL, Eduardo. 

Explorando a dinâmica dos artefatos: a simbologia do corpo humano nas organizações. 

In: CARRIERI, Alexandre de Pádua; SARAIVA, Luiz Alex. Simbolismo 

organizacional no Brasil. São Paulo: Atlas, 2007. 



172 

 

 

FREITAS, Alexandre Borges. Traços brasileiros para uma análise organizacional. In 

MOTTA, Fernando Prestes; CALDAS, Miguel P. (orgs.). Cultura organizacional e 

cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. p. 38-54. 

FREITAS, Maria Ester. Cultura organizacional: o doce controle no clube dos raros. In 

MOTTA, Fernando Prestes; CALDAS, Miguel P. (orgs.). Cultura organizacional e 

cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. p. 293-304. 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. Rio de janeiro: José Olympio, 1984. 

GABRIEL, Yiannis. Organizational Nostalgia- reflections on “the golden age. In 

Fineman, Stephen. (org). Emotion in organizations. London: Sage, 1993. p. 118-141. 

GAGLIARDI, Pasquale (org.). Symbols and artifacts: views of the corporate 

landscape. Berlim: Wlater de Gruyter, 1990. 

GAGLIARDI, Pasquale. Explorando o lado estético da vida organizacional. In: 

CALDAS, Miguel; FACHIN, Roberto; FISCHER, Tânia (org.). Handbook de estudos 

organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas, v2, 2001. 

GAGLIARDI, Pasquale. The collective Repression of “pathos” in organization 

studies. London: Sage publications, 2007. 

GEERTZ, Clifford. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas . Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicos de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1987. 

GUERREIRO-RAMOS, Alberto. Administração e Estratégia do desenvolvimento: 

elementos de uma sociologia especial da administração. Rio de janeiro: FGV, 1966. 

___________________________. Administração e contexto brasileiro. Rio de Janeir: 

FGV, 1983. 



173 

 

 

HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Estética: textos seletos. São Paulo: Icone editora, 

2012. 

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petropolis, RJ: Vozes, 1989. 

HOFSTEDE, Geert. Culture’s consequences: international differences in work-

related values. Londres: Sage, 1984. 

HOLANDA, Sergio, B. Raízes do Brasil. 3ª ed. Rio de janeiro: José Olympio, 1997. 

INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e a configuração de um novo paradigma 

organizacional. Revista de Administração Pública - RAP. Rio de janeiro: Fundação 

Getúlio Varas, v.32, n.2, p. 35-48, mar/abr 1998. 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário de filosofia. Rio de janeiro: 

Zahar, 2008. 

KANT, Immanuel. The critique of judgement. Oxford: Clarendon press, 1952. 

LALANDE, Andre. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 

LAVILLE, Christian; DIONE, Jean. A Construção do saber. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

LEAL, Raimundo. A estética como elemento para compreensão da criatividade nas 

organizações. In O & S, Julho-Setembro v. 14, n. 42, julho/setembro, 2007. 

LINSTEAD, Stephen; HÖPFL, Heather (org.). The aesthetics of organization. 

London: sage, 2000. 

LUSTOSA; Frederico da Costa. História das reformas administrativas no Brasil: 

narrativas, teorizações e representações. Revista do Serviço público. Brasília: ENAP, 

v. 59, n.3, p.271-288, Jul/set, 2008. 



174 

 

 

MACHADO, Hilka V. Identidade organizacional: Um estudo de caso no contexto da 

cultura brasileira in Revista de Administração de Empresas eletrônica 4(1), p.18, 

jan/jun, 2005. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Os argonautas do pacífico ocidental. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978. 

MAYRING, Philipp. Qualitative content analysis. In: FLICK, Uwe; KARDORFF, Ernst 

Von; STEINKE, Inês. A companion to qualitative research. London: Sage 

publications, 2004. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. Rio de janeiro: Jorge Zahar editor, 1997. 

MARTINS, Humberto Falcão. A ética do patrimonialismo e a modernização da 

administração pública brasileira. In MOTTA, Fernando Prestes; CALDAS, Miguel P. 

(orgs.). Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. p. 171-

183. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEOPHILO, Carlos Renato. Metodologia da 

investigação científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2009. 

MISOCSKY, Maria Ceci. Mudanças na Administração Municipal: Possibilidades de 

uma Formação Político-Organizacional. Revista Contemporânea de Administração - 

RAC, v. 6, n. 2, p.99-121, Maio/Ago 2002. 

MONTHOUX, Pierre Guillet. The art management of aesthetic organizing. In: 

LINSTEAD, Stephen. HÖPFL, Heather (orgs.). The aesthetics of organization. 

London: Sage, 2000. 

MOREIRA, Daniel Augusto. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: 

Thomson Pioneira, 2004. 



175 

 

 

MORSE, Janice M. Emerging from data the cognitive process of analysis in qualitative 

inquiry. In: MORSE, Janice (ed). Critical issues in qualitative research methods. 

London: Sage, 1994, p. 23-43. 

MOTTA, Fernando Prestes; CALDAS, Miguel P. (orgs.). Cultura organizacional e 

cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.  

MOTTA, Fernando Prestes e ALCADIPANI, Rafael. Jeitinho Brasileiro, Controle 

Social e Competição. Revista de Administração de Empresa - RAE. São Paulo: FGV, 

v. 39, n. 1, p. 6-12, Jan./Mar 1999. 

MOTTA, Paulo Roberto. A singularidade da produção de conhecimento em 

administração. In MOTTA, Paulo Roberto, PIMENTA, Roberto, TAVARES, Elaine 

(Orgs). Novas idéias em administração. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

NARDUCCI, Viviane; VILLARDI, Beatriz Q. e DUBEUX, Veranise. Uma Proposta de 

Análise Quantitativa da Avaliação de Desempenho por Competências para minimizar as 

restrições culturais do Poder Judiciário ao Modelo de Administração Pública Gerencial: 

O Caso de um Tribunal de Justiça in Resumo dos Trabalhos Enanpad 2006 realizado 

de 23 a 27 de Setembro, Salvador. p.168, CD-ROM APS - A 3082, PP. 16, Bahia. 

NONAKA, Ikujiro, TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: 

como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997.  

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Atica, 2001. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. O trabalho do antropólogo. São Paulo: UNESP, 1998. 

PARRY, Ken; BOYLE, Maree. Organizational Autoethnography. In: BUCHANAN, 

David A.; BRYMAN, Alan (org). The sage Handbook of organizational research 

methods. London: Sage publications, 2009. 

PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública. Rio Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2005. 



176 

 

 

_______________________. Administração Pública entre o gerencialismo e a gestão 

social. Revista de Administração de Empresas – RAE. v.45, no.1, p.36- 49. São 

Paulo: FGV, 2005. 

POLANYI, Michael. The tacit dimension. The University of Chicago Press, 2009. 

PIMENTA, Carlos Cesar. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das 

grandes tendências mundiais. Revista de Administração Pública – RAP. v. 32 no. 5, 

p. 173-199. Rio de janeiro: FGV, 1998. 

PIRES, Alexandre K. et al. Gestão por competências em organizações do governo. 

Brasília: ENAP, 2005. 

PIRES, Jose Calixto; MACÊDO, Kátia Barbosa. Cultura organizacional em 

organizações públicas no Brasil. Revista de Administração Pública – RAP. v. 40, 

no.1, p. 81-105. Rio de janeiro: FGV, 2006. 

RAY, Marilyn A. The richness of phenomenology: philosophic, theoretic, and 

methodologic concerns. In: MORSE, Janice (ed). Critical issues in qualitative 

research methods. London: Sage, 1994, p. 116-133. 

RODRIGUES, Suzana Braga e SÀ, Raquel C Radamés de. A estrutura organizacional 

brasileira: Aplicação do Modelo de Aston e implicações metodológicas. Revista de 

Administração de Empresa – RAE. v.24 (4): 158-174, Out/Dez 1984. 

RUSTED, Brian. Cutting show: Grounded aesthetics and entertainment organizations. 

In: LINSTEAD, Stephen; HÖPFL, Heather (org.). The aesthetics of organization. 

London: sage, 2000. 

SCHEIN, Edgar. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2007. 

SCRUTON, Roger. Modern philosophy: na introduction and survey. New York: 

Pinguin, 1994. 



177 

 

 

SCRUTON, Roger. Uma breve história da filosofia moderna: de Descartes a 

Wittegenstein. Rio de janeiro: José Olympio, 1995. 

SILVA, José Roberto Gomes; VERGARA, Sylvia Constant. Sentimentos, subjetividade 

e supostas resistências à mudança organizacional. In Revista de Administração de 

Empresa – RAE. v. 43 (3): 10-21, Jul/Set 2003. 

STRATI, Antonio. The aesthetic approach in organization studies. In: LINSTEAD, 

Stephen. HÖPFL, Heather (orgs.). The aesthetics of organization. London: Sage, 

2000. 

______________. Organização e estética. Rio de janeiro: FGV, 2007. 

______________. Do you do beautiful things?: aesthetic and art in qualitative methods 

of organization studies. In: BUCHANAN, David A.; BRYMAN, Alan (orgs). The sage 

handbook of organizational research methods. London: Sage, 2009. 

______________. Che cos’è  l’ estética organizzativa. Roma: Carocci, 2010 

TAYLOR, Steven S.; HANSEN, Hans. Finding form: looking at the Field of 

organizational aesthetics. In Journal of Management Studies September, 2005. 

TROMPENAARS, FONS. Nas ondas da cultura: como entender a diversidade 

cultural nos negócios. São Paulo: Educator, 1994. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 

12ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

__________. Métodos de pesquisa em administração. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

__________. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 2009. 

VICO, Giambattista. A ciência nova. Rio de janeiro: Record, 1999. 



178 

 

 

VIEIRA, Francisco G; CRUBELLATE, João M; SILVA, Ilse G. e SILVA, Wânia R. 

Silêncio e Omissão: Aspectos da cultura brasileira nas organizações. In Revista de 

Administração de Empresa – RAE eletrônica - vol 1, nº 1, pp.11, Jan - Jun 2002. 

VILLARDI, Beatriz; NARDUCCI, Viviane. e DUBEUX, Veranise. O 

Desenvolvimento Qualitativo e Quantitativo de uma Ferramenta para o Diagnóstico de 

Clima Organizacional que Subsidie Programas Motivacionais no Poder Judiciário: Os 

Traços Culturais de um Tribunal Regional. In Resumo dos Trabalhos Enanpad 2007 

realizado de 23 a 26 de Setembro, Rio de janeiro. 

Weber, Max. Economy and society: an outline of interpretative sociology. Berkeley: 

University of California Press, 1978. 

WOOD JR., Thomaz.   Nota técnica: a perspectiva estética contra o império da razão. 

In: CALDAS, Miguel; FACHIN, Roberto; FISCHER, Tânia (org.). Handbook de 

estudos organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas, v2, 2001. 

WOOD JR, Thomas (Org.). Mudança Organizacional. 4a. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 

2004. 

WOOD JR, Thomas; CSILLAG, Paula. Estética Organizacional. In: WOOD JR, 

Thomas (Org.). Mudança Organizacional. 4a. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2004. 

Documentos 

IBGE, vídeo comemorativo dos 70 anos, 2006. 

IBGE, BI nº 92, 17-10-2007. 

IBGE, Programa de melhoria da qualidade na gestão institucional, 2008-2011. 

IBGE, Vou te contar: revista do Censo, 2010. 

IBGE, Estatuto, 2003. 



179 

 

 

Apêndice A - Roteiro de entrevistas piloto 

1. Como foi sua trajetória profissional antes de chegar ao IBGE? 

2. O que motivou você a vir trabalhar no IBGE? Por que você escolheu o IBGE?   

3. Como foi seu primeiro dia de trabalho no IBGE?  Quando você chegou, o que 

sentiu? Qual a lembrança que você tem daquele dia? Suas expectativas foram 

atendidas? 

4. Como foi o tratamento dispensado aos novos no IBGE? 

5. Conte-me sua trajetória profissional do momento em que você entrou no IBGE 

até agora. 

6. Durante sua trajetória quais mudanças aconteceram que mais impactaram o seu 

trabalho?  

7. Você considera que ocorreram (estão ocorrendo) mudanças no ambiente de 

trabalho e no relacionamento entre os servidores do IBGE? 

8. Mudou a relação do servidor com o IBGE? 

9. Como foi a adaptação dos servidores a estas mudanças?  

10.  Você acha que essas mudanças estão ocorrendo em todo o IBGE?  

11. Como a instituição comunica ao servidor as mudanças esperadas? 

12. Você percebeu resistência ou aceitação por parte das equipes que passaram a ser 

gerenciadas por novos no IBGE?  

13. O que é para você trabalhar em uma empresa pública? O que significa para você, 

hoje, ser um servidor público? Sempre foi assim? 
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14. Como você vê o IBGE? O que o IBGE representa para você hoje? Como você se 

sente sendo um servidor do IBGE? Sempre foi assim? 

15. Como ocorre a relação entre gestores e servidores? Entre níveis hierárquicos? 

Sempre foi assim?  

16.  Como são tomadas as decisões?  

17.  Existe espaço para inovação?  

18.   Você considera que existe controle formal? E antes com era? 

19. Como são feitas as indicações para treinamentos, cargos, participação em 

eventos?  

20. Você conhece o IBGE - os trabalhos que o IBGE realiza?  De acordo com sua 

experiência, você considera importante que os servidores conheçam os trabalhos 

realizados pelo IBGE?  
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Apêndice B - Roteiro de entrevistas 

1. Como foi sua trajetória profissional antes de chegar ao IBGE? 

2. O que motivou você a vir trabalhar no IBGE? Por que você escolheu o IBGE?   

3. Como foi seu primeiro dia de trabalho no IBGE?  Quando você chegou, o que 

sentiu? Qual a lembrança que você tem daquele dia? Suas expectativas foram 

atendidas? 

4. Como foi o tratamento dispensado aos novos no IBGE? 

5. Conte-me sua trajetória profissional do momento em que você entrou no IBGE 

até agora. 

6. Durante sua trajetória quais mudanças aconteceram que mais impactaram o seu 

trabalho?  

7. Você considera que ocorreram (estão ocorrendo) mudanças no ambiente de 

trabalho e no relacionamento entre os servidores do IBGE? 

8. Mudou a relação do servidor com o IBGE? 

9. Como foi a adaptação dos servidores a estas mudanças?  

10. Você acha que essas mudanças estão ocorrendo em todo o IBGE?  

11. Como a instituição comunica ao servidor as mudanças esperadas? 

12. Você percebeu resistência ou aceitação por parte das equipes que passaram a ser 

gerenciadas por novos no IBGE?  

13. O que é para você trabalhar em uma empresa pública? O que significa para você, 

hoje, ser um servidor público? Sempre foi assim? 
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14. Como você vê o IBGE? O que o IBGE representa para você hoje? Como você se 

sente sendo um servidor do IBGE? Sempre foi assim? 

15. Como ocorre a relação entre gestores e servidores? Entre níveis hierárquicos? 

Sempre foi assim?  

16. Como são tomadas as decisões?  

17. Existe espaço para inovação?  

18. Você considera que existe controle formal? E antes com era? 

19. Como são feitas as indicações para treinamentos, cargos, participação em 

eventos?  

20. Você conhece o IBGE - os trabalhos que o IBGE realiza?  De acordo com sua 

experiência, você considera importante que os servidores conheçam os trabalhos 

realizados pelo IBGE?  

21. O que no IBGE suscita prazer, paixão?   

22. O que no IBGE oferece qualidade de vida? Que suscita cortesia, civilidade? 

23. O que no IBGE provoca conflitos coletivos? Catarses coletivas? 

24. O que no IBGE você considera único e, por isso, suscita reverência, adoração?  

25. O que no IBGE suscita ironia, riso?  

26. O que no IBGE você considera repugnante, medíocre, desagradável?  

27. O que no IBGE suscita dor, raiva, sofrimento? 

 


