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Resumo

Refletir sobre o papel da comunicação e dos profissionais que atuam no contexto

das organizações torna-se cada vez mais premente, especialmente em função da

complexidade da sociedade hodierna na qual a mudança é a constante.

Fundamentando-se em pesquisa que buscou revelar o discurso da comunicação

organizacional, considerando o encadeamento histórico conceitual e cotejando-o

às falas de profissionais de diferentes formações e organizações, o presente artigo

busca instigar essa reflexão. Inspirada por elementos da análise arqueológica de

discurso, a pesquisa revela que os profissionais reverberam conceitos que

constituem enunciados e formações discursivas que, por sua vez, podem embasar

o discurso da comunicação organizacional. Nesse cotejamento, percebe-se a

hegemonia do paradigma clássicoinformacional na construção desse discurso e

na elucidação do papel da comunicação no contexto das organizações,

independentemente dos aportes conceituais mais recentes.
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cursos de graduação e pós-graduação e consultora em Comunicação Organizacional. E-mail:
isaura@pontofinalci.com.br.
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Metodologia e primeiras reflexões

As últimas décadas marcaram transformações significativas nas formas de se

pensar, viver e perceber o mundo e a vida, muito em função das tecnologias de

informação e comunicação que contribuíram para transformar a sociedade

hodierna. Os sujeitos – hoje fluidos e abarcando valores, crenças e opiniões

múltiplos e até paradoxais –, independentemente de onde estejam e de quem

sejam, têm mais acesso à informação e à produção de mensagens acerca de si e

do outro, seja esse um indivíduo ou uma organização. Com mais liberdade de

ação, esse público sujeito se adapta ao contexto e ao papel que lhe for

conveniente em função de um cenário ou interesse e em consonância com um

universo de crenças, imprimindo mais complexidade ao processo de comunicação.

Caracteriza-se assim um cenário muito diverso do que se apresentava há poucas

décadas. Se antes se enfatizava a transmissão e a divulgação da informação

como os principais elementos para se trabalhar a comunicação no contexto das

organizações, hoje se torna fundamental ampliar a forma de atuação evidenciando

o processo de interação entre a organização e os diferentes públicos, sujeitos

interlocutores. Com isso, compreender os aportes conceituais que, em princípio,

fundamentam a atuação e o papel conferido pelos profissionais à comunicação no

contexto das organizações, torna-se premente.

Buscando investigar tais questões, o conceito de comunicação organizacional e o

papel da área no contexto das organizações foram dois dos questionamentos

presentes no roteiro para entrevista qualitativa, realizada pela autora com dez

profissionais de comunicação de diferentes formações e organizações, para
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compor o corpus de sua dissertação2 de mestrado. Seu objetivo foi compreender,

a partir de elementos da análise arqueológica do discurso (FOUCAULT, 2012a),

regularidades e irregularidades do discurso da comunicação organizacional, a

partir do encadeamento3 teórico desse saber4 e dos conceitos que fundamentam

a atividade profissional presentes nas falas entrevistados.

Para tanto, estabeleceu-se uma metodologia que contemplou o aprofundamento

em relação aos construtos teóricos acerca da comunicação organizacional, por

meio de pesquisa bibliográfica, cotejando-o à investigação empírica que consistiu

nas entrevistas com os profissionais. No processo de pesquisa, buscaram-se

elementos que pudessem indicar as condições históricas que fizeram aparecer,

num determinado momento, um e não outro enunciado de um discurso, revelados

por um conjunto de regras anônimas, determinadas no tempo e no espaço,

fazendo emergir os construtos teóricos que sinalizam o papel da comunicação no

contexto das organizações e orientam a prática profissional.

Num primeiro momento, a partir do encadeamento teórico, buscou-se apreender

os fundamentos conceituais desse saber que poderiam constituir as regras de

formação e, consequentemente, os enunciados do discurso da comunicação

organizacional.  Em contraponto, a partir das entrevistas em profundidade,

2 A pesquisa de campo foi  realizada entre setembro e novembro de 2013. Foram ouvidos dez
profissionais (quatro formados em Jornalismo, quatro em Relações Públicas e dois em Publicidade)
que atuam como gerentes, gestores, coordenadores ou analistas, em quatro organizações de
naturezas distintas – iniciativa privada, capital misto, filantrópica e do poder público –, com sede
em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. As mais de 80 horas de entrevistas em
profundidade constituíram o corpus da dissertação “Comunicação Organizacional, teoria e práxis:
um estudo sobre o discurso da comunicação no contexto das organizações”, defendida pela
autora, em 20 de fevereiro de 2014, na PUC-Minas, em Belo Horizonte.
3 Para Foucault (2012a, p. 42), não existe uma mudança, mas um encadeamento que define o
grupo de relações entre os enunciados de um discurso.
4 A partir da perspectiva arqueológica, a comunicação organizacional pode ser compreendida como
um saber, apreendido por meio de uma prática discursiva que reúne objetos, tipos de formulação,
conceitos e escolhas teóricas, em constante relação de forças e, portanto, de poder. Ou seja: trata-
se de um “conjunto de elementos formado de uma maneira regular por uma prática discursiva”
(FOUCAULT, 2012a, p. 219).
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procurou-se evidenciar os reflexos desses construtos na prática profissional,

revelando o espectro de opiniões e as representações que os profissionais têm em

relação aos construtos teóricos que orientam o exercício da comunicação

organizacional.

A pesquisa mostra que, ainda que se tenha um cenário de mais complexidade, o

discurso e a ênfase da comunicação no contexto organizacional parecem manter o

foco no desenvolvimento da mensagem e dos canais, na divulgação e transmissão

das informações, orientados por um modelo mental de linearidade da

comunicação. Ressalte-se que na construção desse discurso e na sua

reverberação, os profissionais da área têm seu lugar de fala e de autoria e são

influenciados pelas relações de força e de poder e pelo jogo de interesses que

podem estar em conflito, assim como os diferentes discursos em interação.

Percebe-se ainda que, atuando num contexto específico, o da organização, os

profissionais podem adotar um quadro de referência que está “em conformidade

com questões dinâmicas, criadas pela necessidade de sustentar uma definição da

situação que foi projetada diante de outras pessoas” (GOFFMAN, 2011, p. 218).

Dessa maneira, a construção do discurso extrapola o espaço da interação e do

momento em que foi falado, trazendo elementos paradigmáticos, além de valores,

vivências, cultura e experiências individuais na sua constituição. O sujeito,

profissional de comunicação, também incorpora em seu discurso elementos

inerentes ao papel assumido e à sua identificação com o grupo, instituição ou

organização da qual faz parte ou está em interação, e no qual assume

responsabilidades – e promessas – a partir do papel desempenhado (GOFFMAN,

2011).
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Breve encadeamento histórico conceitual

Ao investigar a construção teórica da comunicação organizacional, especialmente

no Brasil, adotando como marco a regulamentação da atividade de Relações

Públicas no País, no final da década de 1960, percebe-se, a partir daí, a formação

da estrutura acadêmica do campo e o início das reflexões epistemológicas. Tais

construtos são influenciados pelos aportes da Administração e da própria

Comunicação e enunciados desses dois campos vão se formando ao longo do

tempo, constituindo a prática discursiva da comunicação organizacional.

Essa prática, “na forma em que se acha configurada hoje é fruto de sementes

lançadas no período da Revolução Industrial” (KUNSCH, 2006, p. 169), quando se

estabelece um novo formato nas relações de trabalho que levam as empresas a

buscar formas de se comunicar com empregados e públicos externos. Emerge

assim, de uma necessidade de mercado, uma atividade profissional que desenha

um modelo de comunicação sustentado pela produção de publicações dirigidas e

pela necessidade de transmissão das informações (KUNSCH, 2006). Com esse

viés, a comunicação vai ganhando força nas organizações como instrumento de

controle e gestão, a partir de “fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos

que se narram, conforme circunstâncias bem determinadas” (FOUCAULT, 2012c,

p. 21).

Nesse sentido, os construtos teóricos da comunicação organizacional têm um

encadeamento histórico subsidiado pelo paradigma clássico-informacional cuja

característica é a bipolarização entre emissores e receptores, que assumem

papéis fixos, evidenciando a tendência passiva do receptor, muitas vezes

considerado um receptáculo de informações (OLIVEIRA; PAULA, 2007). Nesse

aspecto, faz-se necessário compreender o papel de um paradigma que prevalece

na construção de um saber. Sua institucionalização parece automatizar ações e
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atitudes que podem ser tomadas e realizadas até mesmo de forma inconsciente,

ou seja: age-se de maneira inercial, impulsionados pela força de um hábito – ou

de um fazer –, sem a consciência ou clareza do que provoca esse agir, irrigando a

construção teórica – e também a práxis5 – desse saber. Conforme Morin (2011b,

p. 25), “o paradigma instaura relações primordiais, que constituem axiomas,

determina conceitos, comanda discursos e/ou teorias”, priorizando certas relações

lógicas em detrimento de outras, controlando a lógica do discurso relacionado.

Sendo assim, fundamentados pelo paradigma informacional da comunicação,

“presta-se atenção à transmissão de significado, de informação, de conhecimento

e aos efeitos de diferentes mensagens” (DEETZ, 2010, p. 11). Formam-se

axiomas que adotam a informação e a transmissão da mensagem como a

essência da comunicação, determinando conceitos e orientando discursos e

teorias. Soma-se a tais axiomas, o fato de a comunicação organizacional,

amparada pelos construtos da Administração, ser considerada ferramenta,

instrumento e suporte à gestão das organizações. Deve-se ressaltar que a

construção da mensagem e a transmissão da informação são elementos

imprescindíveis ao processo de comunicação. Mas recorrendo ao paradigma da

complexidade6 de Edgar Morin (2011a) e transpondo-o para o campo da

Comunicação, não se deve reduzir ou simplificar o processo de comunicação à

transmissão da informação, dada a sua complexidade.

5 O conceito de práxis aqui utilizado faz referência às ações dos homens (VIZER, 2011) e, no caso
do presente artigo, refere-se especificamente às ações dos profissionais de comunicação no
contexto organizacional.
6 O paradigma da complexidade, postulado por Morin (2011a), surge onde o pensamento
simplificador falha e segundo o autor, só ele permitirá civilizar nosso conhecimento: “A um primeiro
olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas
inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo
momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações,
retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico.” (MORIN, 2011a, p.
13).
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Na compreensão do encadeamento histórico conceitual do campo, inspirada pela

análise arqueológica, segundo a qual as condições históricas fazem aparecer um

e não outro enunciado de um discurso, pode-se dizer que, em função de uma

série de mudanças iniciadas na sociedade, a exemplo da globalização da

economia na década de 1980: “as organizações remodelam suas estruturas e um

processo estratégico começa a se instalar na gestão da comunicação, que passa

a adotar uma perspectiva mais integrada”. (OLIVEIRA, 2010, p. 183). A partir da

década de 1990, já com o advento das tecnologias de informação e comunicação,

tomam pulso os estudos acerca da comunicação organizacional, que trazem uma

redefinição tanto teórica como prática desse campo de estudos, promovendo

reflexões sobre as práticas de comunicação nas e das organizações. A

perspectiva da complexidade começa a ser incorporada aos estudos do campo,

que passam a considerar a construção, desconstrução e (re)construção de

sentidos, bem como todo o contexto envolvido por e nesse processo

(BALDISSERA, 2008; HALL, 2011).

Percebe-se, a partir da década de 1990, que a atividade de comunicação nas

organizações brasileiras começa a ser considerada “fator estratégico de

resultados que agrega valor à organização, aos negócios e como parte integrante

de gestão das empresas”. (KUNSCH, 2006, p. 179). Deve-se ressaltar que tanto o

termo quanto o conceito são amparados pelo campo da Administração, que busca

nas práticas e ações da comunicação organizacional, suporte para o engajamento

de públicos de interesse – também considerados receptores das mensagens e

informações da organização.

Estudos mais recentes ampliam a compreensão da comunicação organizacional,

marcando que essa já não pode mais ser reduzida à transmissão da informação,

uma vez que existem “fluxos multidirecionais de significação/comunicação, de

diferentes intencionalidades, somente detectáveis/observáveis no acontecer”
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(BALDISSERA, 2008, p. 32). Além disso, pode-se acrescentar que a comunicação

acontece na escuta, atravessada por circuitos sociais que impactam na construção

de sentido em relação a essa escuta (BRAGA, 2012b). E, a partir do acontecer e

dos feixes de circuito em circulação, ocorre o processo de disputa, construção e

(re)construção de sentidos, inerente à comunicação e ao ser humano, indo para

além da perspectiva informacional.

Isso significa que a própria “posição de fala” já se constitui

como uma relação de atenção para a escuta (possível), que

se torna, assim, produtiva. A própria ideia de um “contra-

fluxo”, da recepção para a produção, se contrapõe ao risco

de confundir comunicação com o “fluxo informacional”, pois

este se põe apenas para “adiante”. Entendo, pois, que é da

reverberação mútua entre “falas” e “escutas”, de parte a

parte, que se alimentam os processos interacionais em sua

produção de sentido. (BRAGA, 2012b, p. 6).

Em consonância aos estudos que trazem à tona a questão da escuta, da

construção de sentidos e a complexidade do processo de comunicação, Oliveira e

Paula (2007) afirmam que o paradigma clássico-informacional, também nas

organizações, é “insuficiente para administrar a abundância dos fluxos e

demandas informacionais e a crescente rede de relacionamentos que se

estabelece entre organização e atores sociais”. (OLIVEIRA; PAULA, 2007, p. 23).

É importante considerar as demandas, experiências e vivências, os interesses e

as exigências desses públicos-sujeito e da sociedade.

Nesse sentido, conforme ressalta Kunsch (2006), torna-se muito mais complexo

compreender e praticar a comunicação organizacional, já percebida como

processo de interação e prática social que vai além da produção, transmissão e
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recepção de informações. Trata-se, portanto, de um processo de interação, no

qual também está presente a troca de informações, mas realizada por meio de

sistemas simbólicos, de forma mediada, num dado contexto onde ocorre a

circulação da informação e a consequente desconstrução e (re)construção de

sentidos.

A perspectiva que trata a comunicação como esse processo complexo evidencia

um encadeamento conceitual do campo, cujos estudos passam a ser fortemente

fundamentados pelo paradigma interacional. Se até então se enfatizava o caráter

instrumental tendo como objetos os estudos das mensagens, a transmissão de

informação, dos códigos, do emissor, do receptor e dos canais, as transformações

ocorridas na sociedade contribuíram para ampliar a abrangência desses estudos,

agora sob essa nova visada. A comunicação passa a ser compreendida como

processo e prática social que ocorre “a partir da relação entre os interlocutores

envolvidos num determinado contexto, marcado pela dimensão simbólica das

práticas discursivas e pela disputa de sentidos” (OLIVEIRA; PAULA, 2010, p. 41).

Nesse viés os receptores, então passivos ou receptáculos de informações,

passam a ser vistos como interlocutores, sujeitos que atuam na construção e na

disputa de sentidos, influenciados por sua realidade, vivência e experiência. Nesse

encadeamento, os construtos teóricos sobre comunicação organizacional, que

emergem no Brasil a partir da década de 1990 sustentados por essa abordagem

mais complexa e interacional da comunicação7, passam a ter uma importância

significativa para analisar os processos de comunicação das e nas organizações.

7 Dentre os brasileiros, devem-se destacar autores como Antonio Fausto Neto (Unisinos), Ciro
Marcondes Filho (USP), José Luiz Braga (Unisinos), Maria Ângela Mattos (PUC-Minas), Muniz
Sodré (UFRJ) e Vera França (UFMG), que trabalham a partir da perspectiva da interação. Aliada a
essa perspectiva – ou ao paradigma relacional –, está a complexidade, presente de alguma forma
nesses autores, e a importância de se analisar a circularidade, definida por Fausto Neto (2009)
como o lugar de construção de sentido da comunicação.
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Compreende-se, a partir dessa perspectiva, que a comunicação como interação é

um processo mediado por símbolos e estímulos, que ocorre em diferentes fases

que se influenciam, selecionando e modificando as respostas aos estímulos num

sistema de comportamento. Portanto, compreender a comunicação como

processo de interação implica em assumi-la como um dos elementos

transformadores da sociedade e, consequentemente, das organizações. Afinal, é

por meio da comunicação que ocorre a construção e desconstrução de sentido

entre um e outro, sujeito e sujeito, sujeito e organização, organização e

organização; enfim, nas relações da vida em sociedade.

Conceitos que subsidiam a práxis

Considerando esse encadeamento teórico da comunicação organizacional, com a

introdução das perspectivas da interação e da construção e desconstrução de

sentidos, pode-se dizer que a comunicação no contexto das organizações adquire

maior complexidade e abrangência, tornando-se menos instrumental e mais

dialógica e estratégica, ou seja; conceitualmente, a comunicação organizacional

deixa a concepção mecanicista e reducionista da transmissão da informação e

passa a ser percebida como a interação entre os interlocutores, atores sociais, na

qual ocorre a circulação e a produção de sentidos no relacionamento entre a

organização e os demais interlocutores.

No entanto, ao cotejar esse encadeamento teórico conceitual à definição de

comunicação organizacional feita pelos profissionais, percebe-se a

preponderância do paradigma clássico-informacional em detrimento da

perspectiva interacional. Os entrevistados, de maneira geral, definem

comunicação organizacional como sinônimo de divulgação da informação,

associando-a à necessidade de se “levar” ou “dizer” aos públicos de interesse da

organização o que esses precisam conhecer e saber em relação a ela, revelando
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o conceito de comunicação como instrumento e ferramenta na gestão

organizacional. Ao assumirem tal definição, reverberam, quase que

instintivamente, construtos oriundos do paradigma informacional que restringem a

comunicação ao ato de informar, transmitir, falar para o “público-alvo” as

mensagens que a organização deseja. Nesse sentido, o público continua sendo

visto como alvo – ou receptáculo – para a divulgação das mensagens

organizacionais, a partir de uma relação biunívoca, na qual a organização assume

o papel fixo de emissora no processo de comunicação.

é a forma que a empresa utiliza pra dizer pro mercado, pra

dizer pro público interno, pra dizer pros stakeholders o que

ela quer dizer, divulgar. [...] Então existe uma preocupação

muito grande, ainda mais hoje, em fazer com que a

comunicação, com que a informação chegue de forma

uniforme para todos os stakeholders. (Profissional 1)8

É a comunicação da empresa com seus diversos públicos de

interesse, [...] como a empresa leva suas mensagens tanto

pra fora quanto (sic) pra dentro. [...] A gente desenha as

formas, a gente desenha as mensagens, utiliza as

ferramentas mais apropriadas pra conseguir levar aquela

informação até o receptor. [...] é a área que formata as

mensagens de acordo com cada público (Profissional 2)9.

Ela [a comunicação] é o instrumento para se atingir vários

objetivos dentro de uma organização e aí ela [a organização]

8 Dados da entrevista realizada com profissional de Relações Públicas que atua em organização
filantrópica, em setembro. 2013.
9 Dados da entrevista realizada com profissional de Publicidade que atua em organização da
iniciativa privada, em outubro. 2013.
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pode usar desses instrumentos, de ferramentas mesmo para

comunicar, para se antever, para se prevenir, às vezes até

para [...] reverter uma situação. (Profissional 3)10.

é informar o que se passa aqui dentro, informar as ações e

os programas que são desenvolvidos pro público que precisa

da organização. [...] eu acho que é passar a informação

relevante pra sociedade. (Profissional 4)11.

É um meio pelo qual a empresa se relaciona com os seus

subordinados, com as suas equipes, pra difundir a sua

estratégia. [...] é uma forma de trabalhar e disseminar as

informações de maneira que todos tenham conhecimento

daquilo que deve ser feito da forma mais adequada

(Profissional 5)12.

Ao tratar do papel da comunicação no contexto das organizações, a lógica que

orienta a construção conceitual não se mostra distinta. Além dos elementos que

indicam a predominância do paradigma informacional, aparece mais fortemente,

nas falas dos profissionais, a ideia da comunicação como ferramenta e

instrumento de controle do planejamento estratégico da organização

(MINTZBERG, 2004). Segundo essa perspectiva, a comunicação é fundamental

para o sucesso do planejamento estratégico da organização que deve ser

conhecido e compreendido interna e externamente, conforme os interesses,

objetivos e metas organizacionais. Nesse sentido, a comunicação é fundamental

10 Dados da entrevista realizada com profissional de Relações Públicas e Jornalismo que atua em
organização filantrópica, em setembro. 2013.
11 Dados da entrevista realizada com profissional de Jornalismo que atua em organização pública,
em setembro. 2013.
12 Dados da entrevista realizada com profissional de Jornalismo que atua em organização de
capital misto, em novembro. 2013.



13

“para buscar o apoio tangível, e também moral, dos influenciadores”

(MINTZBERG, 2004, p. 280) nos planos definidos, reforçando os valores, a

imagem, a marca e a reputação da organização:

a área vai facilitar a comunicação e o envolvimento, levar

informação estratégica para os empregados. [...] tem a mídia

também voltada para o público externo para poder levar

essas informações e buscar e agregar valor à marca, à

percepção da reputação da empresa (Profissional 7)13.

o nosso papel é trabalhar a imagem da empresa, visibilidade

[...]. Com isso, prioriza a informação, a transmissão da

informação (Profissional 8)14.

[Papel da comunicação] É justamente apoiar a direção na

tomada de decisões e criar estratégias de divulgação que

possam ser rentáveis em algum momento pra instituição.

Através da divulgação bem feita a gente pode captar um

parceiro que pode ser um patrocinador pra um determinado

projeto (Profissional 1)15.

[A comunicação é a] mediadora entre a empresa e esses

públicos [os de relacionamento] mostrando exatamente

aquilo que a empresa pretende fazer, pretende entregar. [...]

13 Dados da entrevista realizada com profissional de Relações Públicas que atua em organização
de capital misto, em novembro. 2013.
14 Dados da entrevista realizada com profissional de Relações Públicas que atua em organização
da iniciativa privada, em outubro. 2013.
15 Dados da entrevista realizada com profissional de Relações Públicas que atua em organização
filantrópica, em setembro. 2013.
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é papel da comunicação fazer esse trabalho de

envolvimento, de engajamento (Profissional 5)16.

Em consonância com tais construtos, os profissionais associam a comunicação

com a noção de alinhamento e com a busca por participação e engajamento dos

públicos à organização. Ressalte-se ainda que as palavras alinhar, alinhada,

alinhamento estão presentes nas falas de todos os entrevistados, fortalecendo,

mais uma vez, a concepção de comunicação como instrumento e ferramenta

organizacionais. Evidentemente que a comunicação precisa estar atenta aos

objetivos da organização, mas isso não deveria impedir a percepção do público

como interlocutor da interação a ser estabelecida, assim como a complexidade

desse processo.

Em contraponto a essa lógica informacional e instrumental, um dos profissionais

entrevistados, ainda que de maneira incipiente, deixa claro o conhecimento de que

somente a transmissão da informação já não é mais suficiente para que a

comunicação ocorra:

eu acho que a comunicação é você tornar comum a

mensagem da empresa com seus públicos, mas aí eu acho

que existe o segundo passo que além de tornar comum, de

levar essa informação, que ela seja devidamente

compreendida. Um passo além [...] que (os públicos)

entendam, não significa concordância, por exemplo. Significa

entendimento (Profissional 6)17.

16 Dados da entrevista realizada com profissional de Jornalismo que atua em organização de
capital misto, em novembro. 2013.
17 Dados da entrevista realizada com profissional de Jornalismo que atua em organização da
iniciativa privada, em outubro. 2013.
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Percebe-se ainda, em algumas falas, a presença da ideia de interação ainda que

embrionária e a partir de uma lógica informacional e não dialógica, sob a qual a

organização, firme no seu papel de emissora, deve divulgar sua informação de

maneira uniforme.

A partir da pesquisa pode-se dizer que as práticas discursivas dos profissionais

entrevistados acerca do saber da comunicação organizacional que, acredita-se,

também orientam sua atuação, revelam e reverberam a relação biunívoca e

dualista oriunda do paradigma informacional. Assim, fortalecem enunciados que

constituem regularidades de um discurso e demonstram a força de um paradigma

consolidado e seus axiomas na construção discursiva. Deve-se ressaltar que a

perspectiva da comunicação organizacional presente no encadeamento teórico

desse saber, introduzindo os elementos da interação, do diálogo e da construção

de sentidos, não é percebida na fala dos profissionais entrevistados.

Buscando compreender a fundamentação conceitual que rege sua prática e

determina o papel da comunicação, dois dos profissionais relatam que os

construtos conceituais que fundamentam a práxis da comunicação organizacional

têm relação com a formação acadêmica, ainda sedimentada por uma base

funcionalista e reducionista do processo de comunicação:

eu acho que os profissionais, principalmente de jornalismo e

de publicidade, não saem da faculdade muito prontos para a

comunicação organizacional. Hoje a grade de comunicação

foi um pouco mais diversificada, foi ampliado o conteúdo que

diz respeito à comunicação organizacional, mas eu acho que

ele não é bem trabalhado pelas universidades. A gente sabe,

pelo que converso com algumas pessoas que estão no

mercado há menos tempo, dois, três anos, elas têm a
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mesma sensação e saíram um pouco órfãos pra trabalhar

com comunicação organizacional. [...] Então, acaba que o

profissional atua muito de forma experimental e não encontra

forma de fazer aquilo de uma forma melhor, tendo em vista o

que ele aprendeu de conceitos. (Profissional 9)18.

Na tentativa de uma conclusão

No cotejamento entre o encadeamento histórico conceitual da comunicação

organizacional e seu discurso, especialmente reverberado pelos profissionais de

comunicação entrevistados para a pesquisa, pode-se dizer que a transmissão da

informação é a regularidade que atravessa os enunciados da formação discursiva.

Ela se mostra presente na relação entre diferentes enunciados, revelados ao

longo do tempo, e na relação entre os grupos de enunciados dos campos da

Comunicação e da Administração que contribuem para a formação discursiva da

comunicação organizacional e para a definição do papel da área nesse contexto.

Percebe-se, com isso, forte influência do paradigma informacional na construção

dos enunciados e da formação da prática discursiva da comunicação

organizacional, apesar de os estudos mais recentes que introduzem a perspectiva

da interação. Pode-se dizer que isso decorre do fato de que o paradigma,

conforme já mencionado, exerce grande influência na conformação dos conceitos,

consolidando-os como prática rotineira e até instintiva, incorporada pelos sujeitos,

no caso, os profissionais de comunicação.

Conclui-se, dessa forma, que na construção do discurso da comunicação

organizacional, o paradigma informacional “efetua a seleção e a determinação da

18 Dados da entrevista realizada com profissional de Jornalismo que atua em organização
filantrópica, em setembro. 2013.



17

conceptualização e das operações lógicas. [...] Assim, os indivíduos conhecem,

pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente neles”. (Morin,

2011b, p.24). Além disso, as formações discursivas relativas à comunicação

organizacional parecem se fundar em valores culturais consolidados para

determinar a atuação dos profissionais e a forma como se sentem e se posicionam

em relação ao discurso da comunicação no contexto das organizações

(GOFFMAN, 2011).

Pode-se inferir, com isso, que só o encadeamento conceitual do paradigma

interacional já sinaliza um grande desafio para a práxis: a (re)orientação intelectual

da comunicação no contexto das organizações que implica no rompimento com

um fazer consolidado e praticamente hegemônico da realidade cotidiana, que já

aparece objetivada e constituída por uma lógica anterior (BERGER; LUCKMANN,

2012).

As entrevistas realizadas com os profissionais apontam o distanciamento entre

teoria e prática como outro tema importante na construção do discurso da

comunicação organizacional e, consequentemente, no papel da área nesse

contexto. Isso faz avivar outra questão que leva a articular a formação acadêmica

e os conceitos que subsidiam a práxis: é perceptível, na fala dos profissionais, o

distanciamento desses em relação aos construtos mais recentes acerca da

comunicação e da comunicação no contexto das organizações.

As questões aqui levantadas trazem indagações que instigam a realização de

estudos mais aprofundados acerca do discurso e do papel da comunicação

organizacional e até da formação acadêmica do campo. A partir dos resultados

dessa primeira pesquisa, que busca compreender o discurso da comunicação

organizacional, acredita-se que o aprofundamento desses estudos possa

contribuir para fortalecer epistemologicamente o campo e também para consolidar

a área da comunicação e o seu papel nas organizações.
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