
 

 
A ORGANIZAÇÃO COMUNICADA ENTRE SCRIPTS E CACOS1: 

OS SUJEITOS NA CENA ORGANIZACIONAL 

 

GT2: Comunicação Organizacional e Relações Públicas 
 

Rudimar Baldissera 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. 

rudimar.baldissera@ufrgs.br; rudi.baldissera@gmail.com 

 

Resumo  
 
Neste ensaio, tendo a comunicação organizacional (Baldissera, 2008) como 

processo articulador, reflete-se sobre as performances dos indivíduos na cena 

organizacional, tensionando as orientações das organizações fundamentadas na 

lógica das certezas com as que, atualmente, experimentam a lógica das 

incertezas. Assim, procura-se evidenciar os deslizamentos ocorridos nos 

ambientes organizacionais em perspectiva das mudanças socioculturais. Durante 

muito tempo, os sujeitos representaram (Goffman, 2005), na cena organizacional, 

os papeis que lhes foram atribuídos. Isso fortalecia os papeis estabelecidos, 

reafirmava os desempenhos e, portando, a cultura organizacional. Atualmente, os 

sujeitos – particularmente os mais jovens – realizam identificações mais 

flexíveis e fluídas (Maffesoli, 1996; Hall, 2000) e, atravessados pelas tecnologias e 

experimentando diferentes sociabilidades, chegam às organizações, questionam 

os papeis que se propuseram representar e exigem participar dos processos 

                                                            
1 Sob o prisma dos usos de linguagem no contexto teatral, caco consiste em uma fala 
improvisada que pode ser empregada para substituir elemento ausente (de texto ou cena), 
consertar algum erro, ou, ainda, ser uma fala inexistente no texto, mas que é introduzida pelo 
ator no decorrer da cena. De modo geral, o uso excessivo de cacos tende a ser indicativo de que 
o ator não domina o texto. Além disso, inclina-se a causar a poluição cênica (excesso de 
elementos desnecessários). 



 

comunicacionais. Assim, desestabilizam a organização organizada e imprimem a 

lógica das incertezas. 
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Proscênio – o contexto complexo 

 

A compreensão de que as organizações não são determinadas pelos sistemas 

socioculturais em que se inserem (ou por outros sistemas nos quais mantém 

algum tipo de atividade, comercial, por exemplo) não significa entender que não 

sejam perturbadas por tais sistemas. Na mesma direção das proposições de 

Capra (2002), quando afirma que a sociedade pode ser pensada como sistema 

vivo2, e diante do fato de que as organizações são subsistemas sociais, tem-se 

que também as organizações podem ser consideradas sistemas vivos (Baldissera, 

2009a; 2010). Portanto, ao estabelecer relações com outros sistemas e/ou 

subsistemas as organizações podem perturbar e/ou sofrer perturbações de tais 

sistemas. Ao serem irritadas, perturbadas, tais organizações se auto-organizam, 

autogeram em perspectiva de autopoise3. Então, se por um lado as organizações 

não são determinadas pelos sistemas nosquais se inserem ou com os quais 

estabelecem outros tipos de relações, por outro lado também não são 

simplesmente refratárias a eles, como se fossem blindadas, assépticas. 

 
                                                            
2 De acordo com Capra, para que a compreensão sistêmica da vida seja aplicada ao domínio 
social, é preciso que aos aspectos “forma”, “matéria” e “processo” seja acrescido o ponto de vista 
do significado. Nessa perspectiva, conforme o autor, nos sistemas vivos (redes autogeradoras) “[...] 
cada componente contribui para a formação dos outros componentes. Essa ideia pode ser 
aplicada ao domínio social, desde que as redes vivas de que estamos falando sejam identificadas 
como redes de comunicação” (2002, p. 102). 
3 “A dinâmica da autogeração foi identificada como uma das características fundamentais da vida 
pelos biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela, que lhe deram o nome de ‘autopoiese’ 
(literalmente, ‘autogeração’). [...] A definição de um sistema vivo como rede autopoiética significa 
que o fenômeno da vida tem de ser compreendido como uma propriedade do sistema como um 
todo” (Capra, 2002, p. 27, grifos do autor). 



 

À luz dessa compreensão, em sentido complexo4, pode-se dizer que as mudanças 

que têm reconfigurado a sociedade, também têm força para se exercerem sobre 

as organizações desestabilizando-as   em   algum   nível,   e   exigindo   a   

atualização   de   novos   processos organizativos. Além da circulação de capital 

em âmbito planetário, da flexibilização das noções de tempo e espaço, da 

potencialização tecnológica, experimentam-se altos índices de circulação 

simbólica que, ultrapassando os espaços organizados das culturas que geraram 

tal simbólico,  adentra  os  âmbitos  organizados  de  outros  grupos  

socioculturais  (os  mais diferentes). Esse simbólico em circulação, sob 

perspectivas diversas, é tensionado às redes simbólicas (culturas) desses outros 

grupos sociais, tende a causar algum nível de irritação em tais  redes  e,  por  

isso,  a  forçá-las  a,  de  alguma  forma,  movimentarem-se.  Dentre  os 

movimentos possíveis, destacam-se os de apropriação, associação e/ou reforço, e 

os de resistência, negação e/ou eliminação. 

 

Diante essa conformação, Castells (1999) é um dos autores que evidenciam a 

centralidade cultural assumida pelas diferentes tecnologias e seu caráter 

constitutivo de novas sociabilidades. De acordo com o autor, as tecnologias 

penetram e, em algum grau, instalam-se em  todas  as  atividades  humanas.  

Além  disso,  ressalta  que  a  lógica  das  redes,  por  se caracterizar pela 

flexibilidade, materializa-se em todos os sistemas e/ou conjuntos de relações, bem 

                                                            
4 Conforme Morin, o pensamento complexo considera três princípios básicos: o dialógico, o 
recursivo e o hologramático. O dialógico compreende a “[...] associação complexa (complementar, 
concorrente e antagônica) de instâncias necessárias ‘junto’ à existência, ao funcionamento e ao 
desenvolvimento de um fenômeno organizado”  (2000,  p.  201),  de  modo  que  termos  do  tipo  
organização/desorganização, ordem/desordem, sapiens/demens, são associados/unidos 
mantendo, assim, a dualidade no seio da unidade. Sob a perspectiva dos processos recursivos, 
“[...] os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que os 
produziu” (Morin, 2001, p. 108). Assim, a cultura, a sociedade, a organização, não apenas são 
tecidas pelos sujeitos, senão que também os tecem (constroem). O princípio hologramático, por 
sua vez, considera a ideia de que “a parte não somente está no todo; o próprio todo está, de certa 
maneira, presente na parte que se encontra nele” (Morin, 2002, p. 101). E, ainda, que parte e todo 
são ao mesmo tempo mais e menos. 
 



 

como evidencia a interdependência sistêmica. Em direção diversa, mas que 

também é complementar, Bauman (2001), sob a perspectiva da noção de 

“modernidade líquida”, destaca a fluidez dos processos, a volatilidade e a 

intangibilidade das relações sociais, enfatizando a perda da consistência e da 

estabilidade das relações. 

 

Essas configurações, dentre outras coisas (e na perspectiva das reflexões deste 

estudo), exigiram (e exigem) repensar a noção de identidade. Nessa direção, Hall 

(2000) e Maffesoli (1996), afirmam que melhor do que se pensar em identidade, é 

pensar em identificações. Os muitos movimentos e atravessamentos (sociais, 

políticos, econômicos, tecnológicos, culturais etc.) exerceram-se sobre os sujeitos 

de modo a que suas identidades, em certa medida estabilizadas, apresentam-se, 

atualmente, fragmentadas, conforme bem evidencia Hall (2000), sob a noção de 

identidade pós-moderna. Em perspectiva semelhante, Maffesoli (1996) atenta para 

os processos identificatórios realizados pelos sujeitos, sob o prisma de constantes 

movimentos, em diversas direções, pois que os sujeitos podem se identificar 

com sistemas, organizações, grupos culturais diversos, em diferentes momentos, 

inclusive quando das perspectivas contraditórias. 

 

Essas são apenas algumas das características da sociedade contemporânea que 

se exercem diretamente sobre as relações organizacionais, em particular sobre a 

comunicação organizacional e as relações de trabalho na cena organizacional. 

Pode-se dizer, inclusive, que as organizações, rapidamente, viram desfazerem-se 

os sólidos vínculos construídos com seus públicos, em especial com seus 

empregados. Os sujeitos mudaram e parecem tender a se perceberem 

diferentemente em relação às organizações. Essas, acostumadas a relações 

mais estáveis5  (resultantes de altos níveis de identificação entre organização e 

                                                            
5 Dentre outras, essa estabilidade tendia a ser conseguida pelo emprego de diferentes estratégias, 
tais como o pagamento de bons salários frente à realidade de mercado, a implementação de 
planos de carreira, a oferta de benefícios atrativos, as promessas de promoções, a alta visibilidade 



 

empregados e/ou outras situações de força que aí se materializam), e a serem 

pouco questionadas no seu cotidiano6, atualmente percebem-se imersas em um 

ambiente de incerteza, de possibilidades, de fluidez, de agilidade, de visibilidade 

e de muitos questionamentos. O planejamento para longo prazo agora não 

ultrapassa seu sentido de orientação (o norte para onde se quer ir no dia de hoje, 

mas que poderá mudar a qualquer momento, considerando alterações 

contextuais) que exige ajuste estratégico como prática diária. 

 

Assim, as organizações, como ambientes decisórios, atualmente vivem algo como 

a condição do mexilhão – entre a rocha e o mar –, entre o desejo e a tradição de 

impor suas verdades, padrões e valores (a rocha estável) e a incerteza dos 

movimentos dos públicos (resistência, insubordinação, empoderamento etc), do 

mercado, da sociedade (o mar que balança conforme os ventos – ventos que 

podem mudar a qualquer instante fazendo com que a força da água agitada seja 

ainda mais intensa sobre os mexilhões). Nessa condição, são forçadas a tomar 

decisões, nem sempre preservando os processos deliberativos respaldados em 

acuidade analítica, pois que, por um lado, os processos tendem a assumir 

contornos de urgência e, por outro, sob a égide das incertezas, o ambiente pode, 

rapidamente, ser alterado por uma nova variável que se atualiza no contexto 

específico (uma força que não estava visível), e exige novas decisões. Pode-se 

pensar, aqui, em algo como a experiência da permanente angústia para decidir 

entre: o tradicional desejo de impor-se aos públicos e os indicativos  da  
                                                                                                                                                                                     
aos empregados promovidos e o reconhecimento público. Mas também devido ao contexto que se 
caracterizava por identidades culturais mais sólidas, pela menor circulação simbólica, pelo desejo 
dos trabalhadores de realizar carreia na mesma organização e, nessa direção, sua tendência a 
permanecer no mesmo emprego por muitos anos, pelo fantasma do desemprego e tudo o que isso 
representava (Baldissera, 2010), por trabalhadores mais submissos à ordem posta, mesmo quando 
os níveis de sofrimento eram muito elevados, como evidenciaram, dentre outros, Dejours (1996) e 
Chanlat (1999). E, ainda, pelos altos níveis de vigilância e exercício de poder sobre os 
trabalhadores (Foucault, 1987) e as permanentes ameaças de demissão. 
6 Aqui, tratam-se dos fazeres cotidianos que tendiam a ser cumpridos mesmo quando os 
empregados não estavam satisfeitos com suas condições de trabalho (relações, carga de trabalho, 
qualidade de vida no trabalho etc.), seus salários, sua condição de trabalhadores. Essa quebra de 
contrato somente ocorria quando em situações extremas que se traduziam, por exemplo, em algum 
tipo de greve. 



 

necessidade  de  ouvi-los  e  atendê-los  –  o  submeter-se  (?);  a  dotação  de 

liberdade aos sujeitos (particularmente os empregados) para a criação e a 

inovação, para que as práticas e produtos organizacionais assumam ares de 

dinamicidade e atualidade e a tendência do fazer novamente igual atentando para 

a tradição, a normatização; as identidades fortemente estabelecidas e a 

fragmentação identitária experimentando diferentes processos identificatórios; o 

construir-se discursivamente, mediante a fala autorizada (“organização 

comunicada” – Baldissera, 2009b), procurando controlar a circulação simbólica 

(tarefa quixotesca, descolada da atual configuração da sociedade e dos papeis 

que os públicos desempenham em relação às organizações) e a compreensão de 

que, discursivamente, a organização será construída pela/na afluência de falas 

dos diferentes públicos, nem sempre convergentes às falas organizacionais. 

 

Sob essa conformação e à luz do paradigma da complexidade (Morin, 2000, 

2001, 2002), a seguir, neste ensaio, procura-se refletir sobre relações que se 

atualizam entre organizações e empregados, considerando a cena organizacional. 

Sem reduzir as organizações a uma prática teatral e tampouco reduzir o teatro 

àquilo que se realiza nas organizações, acionam-se  noções  do  teatro  para  

pensar  algumas  das  relações  organizacionais, particularmente as estabelecidas 

entre organização e empregados quando da sua performance (como 

materialização, realização). Nessa direção, recebe especial atenção o 

tensionamento existente  entre  o  desejo  das  organizações  de  que  seus  

empregados  cumpram  tarefas específicas e as práticas dos empregados que, 

muitas vezes, subvertem tais orientações e improvisam outras práticas. 

 

Performance na cena organizacional: entre scripts e cacos 

 

Se a fragmentação das identidades, como se viu, caracteriza os atuais grupos 

socioculturais, as tecnologias digitais da comunicação e informação (TDCs) 

parecem ter potencializado essa tendência à fragmentação e, ao mesmo tempo, 



 

também, se exerceram no sentido de gerar algo como a sensação de “não 

necessidade” de vínculos mais profundos, seja por que os sujeitos 

(particularmente os mais jovens) são estimulados a, cada vez mais, representarem  

diferentes  papeis  na  sociedade  (não  mais  a  assumir  alguns  papeis  bem 

definidos e coerentes), seja por que desejam e/ou porque “são estimulados a” 

experimentarem sempre mais e diferentes sensações, processos, situações etc., 

seja porque anseiam viver tudo intensamente experimentado. De qualquer forma, 

parecem canibalizar as próprias performances, a consumi-las como forma de não 

apenas realizá-las, mas de experimentá-las, de fruir delas exaurindo-as. 

Esgotadas, são deixadas de lado em favor de outras e mais intensas 

experiências – exemplo evidente são as experiências flash mob. Lógico que 

não se está afirmando que a sociedade se reduz a isso, mas importa evidenciar 

que essa é uma de suas características. 

 

Essa compreensão é fundamental para se pensar as relações das organizações 

com seus empregados e, também, os processos de comunicação organizacional 

que aí se atualizam. Importa evidenciar, desde aqui, que a comunicação 

organizacional é compreendida como “processo de construção e disputa de 

sentidos no âmbito das relações organizacionais” (Baldissera, 2008; 2009b). 

Como se sabe, as organizações estão, em certa medida, muito atentas às atuais 

configurações socioculturais em termos de mercado, particularmente no que se 

refere ao público consumidor de seus produtos (bens materiais e serviços). 

Porém, o mesmo não parece ser tão evidenciado quando se tratam dos 

sujeitos7  que são seleccionados para atuarem no âmbito organizacional. 

 
                                                            
7 Na perspectiva do afirmado por Morin (1966), compreende-se que o sujeito é “[...] construtor e 
construção, tece e é tecido nos processos histórico-socioculturais, objetiva-se pela consciência de 
si mesmo, cria, mas também sofre sujeição, experimenta a incerteza, é egocêntrico e tem 
autonomia-dependência, sofre constrições e contingências e auto-eco/exo-organiza-se. Trata-se, 
portanto, de um sujeito agente, com diferentes graus de autonomia,   influência   e   consciência   
frente   à   diversidade  de   situações   eco-histórico-sócio-estruturais” (Baldissera, 2004, p. 86-7) 
 



 

O que se quer dizer é que, se por um lado, em termos de estratégias discursivas 

(especialmente as destinadas aos consumidores, acionistas, sociedade, governo e 

ONGs), as organizações procuram dar conta dos sujeitos assim configurados 

(perspectiva do que se destacou até aqui), em suas outras práticas cotidianas, 

essas mesmas organizações tendem a propor  scripts  bastante  formatados,  e  

até  restritivos,  esperando  que  os  empregados  os desempenhem 

corretamente – inclusive sob a perspectiva das prescrições da cultura 

organizacional. Nessa direção, sob o prisma do interacionismo simbólico (aqui, em 

particular, a partir de Goffman, 2005), importa destacar que a sociedade 

desenvolveu (criou, inventou) papeis a serem desempenhados pelos interagentes 

quando das suas interações e, mais, avalia os interagentes com base em suas 

realizações em cena – suas performances e atenção aos papeis estabelecidos. 

Nesse sentido, quanto mais os sujeitos desempenhassem os papeis segundo o 

script, melhores seriam as avaliações de suas atuações. Portanto, quanto mais se 

distanciassem de tais prescrições, mais chances de sofrerem sanções negativas. 

 

Essa perspectiva estava bem contemplada pela lógica das certezas e da 

previsibilidade, conforme  proposto  por  várias  das  teorias  da  administração,  e  

atendia,  em  particular,  os desejos dos gestores. Sua tradução para as 

organizações considerava a necessidade de os sujeitos desempenharem muito 

bem os papeis para os quais foram contratados. Isso pressupunha que as próprias 

organizações dispunham de textos que orientavam as atuações. Mesmo  quando  

esses  textos  não  estavam  claramente  expressos,  sempre  havia  textos 

anteriores,  muitos  deles  dados  pela  própria  sociedade  (amplamente  

estabelecidos  e  de domínio público), que orientavam os sujeitos para o 

estabelecimento das relações entre os que contratavam (e seus representantes 

instituídos) e os contratados, isto é, tratavam-se das orientações que explicitavam, 

para quando das interações, qual papel cabia a quem, como deveriam  se  portar  



 

nas  interações  e,  implicitamente,  como  as  relações  de  poder  se 

atualizariam – quem era quem na estrutura sociocultural. 

 

Nesse sentido, parece evidente que por mais que os subordinados não 

soubessem claramente o que fazer, não restavam dúvidas sobre a situação de 

que deveriam subordinar-se às  orientações  e  ordens  dos  superiores  (chefias,  

diretores,  donos).  Por sua  vez,  esses superiores, não apenas  materializavam 

o poder organizacional, senão  que reafirmavam a ordem posta e conformavam 

os empregados à estrutura hierárquica, confirmando-a sob diferentes rituais da 

organização (funcionário do mês, por exemplo). Nessa medida, suas falas, 

como falas autorizadas do âmbito da “organização comunicada”, presentificavam 

a organização, seus valores, crenças, missão e estratégias. 

 

Na mesma direção, por mais que os subordinados não estivessem querendo 

desempenhar determinada atividade, de modo geral, tendiam a realizá-la para 

manterem-se na organização, trabalhando. Sobre eles, a permanente ameaça 

das demissões e, com ela, as desqualificações públicas, considerando a 

significação negativa de ser/estar desempregado8. Além disso, perder o emprego 

por algum motivo não justificado, era fator negativo para a conquista de um novo 

posto de trabalho (aspecto esse, ainda presente nos dias de hoje). Aqui, pode-se  

pensar  na  perspectiva  de  como  o  trabalho  tendia  a  traduzir-se  em  

sofrimento (Dejours,  1999;  Chanlat,  1996)  e  em  como  os  empregados  

tendiam  a  realizá-lo  mesmo quando não estavam felizes. Algo como anular-se 

ou colocar os próprios desejos em suspenso para atender aos desejos da 

organização/seus superiores. 

 

Assim, nas representações do eu (Goffman, 2005), na cena organizacional, 

durante muito tempo, os indivíduos inclinaram-se a representar seus papeis 
                                                            
8 Dentre outras coisas, o desempregado tendia a ser qualificado como desocupado, malandro, 
preguiçoso, incompetente e/ou vagabundo. 



 

de modo linear e da melhor forma possível. Não é por acaso que a indefinição e 

não explicitação dos papeis organizacionais tendia a gerar desconforto e 

desorientação, até porque os empregados sabiam que seriam avaliados pela 

atuação: a “avaliação de desempenho”9. Nessa direção, em suas performances 

(práticas nas organizações) deviam reproduzir o papel que fora conquistado nos 

recrutamentos (nos ritos de recrutamento e seleção – Rivière (1997)), quando da 

seleção para atuarem na cena organizacional, pois comunicaram e fizeram-se 

reconhecer (Bourdieu, 2008) como competentes para tal. Isto é, à medida que os 

empregados, nos rituais seletivos, diziam- se capazes de desempenhar uma 

atividade específica – e compreendidos como peças de uma grande engrenagem 

(por mais que os nomes tenham sido alterados, ou se tenha afirmado outras 

compreensões, as práticas se materializavam nessa direção) – eram-lhe exigidos 

tais desempenhos, sob o risco de sofrerem algum tipo de sanção negativa. 

 

Para qualificar mais os empregados para desempenharem seus papeis, também 

foram desenvolvidas as estratégias de treinamentos de recursos humanos. Mais 

do que desenvolver pessoas, por muito tempo esses processos se configuraram 

como forma para ampliar e qualificar os resultados do trabalho dos “recursos” 

humanos. Como já se destacou a partir de pesquisa anterior (Baldissera, 2000), a 

visão dos instrutores era a de tornar os empregados (no caso os em treinamento) 

conscientes (?) de seu lugar na organização e do que a organização queria que 

eles fizessem. Então, os treinamentos eram materializados para atender, 

fundamentalmente, as necessidades de desempenho dos empregados nas 

organizações. Por mais que, particularmente a partir da década de 1980, o 

discurso que se popularizou fosse o de que o treinamento simbolizaria a 

                                                            
9 Avaliação de desempenho consiste em processo de identificação e mensuração das ações dos 
empregados de uma organização, em um dado período, e objetiva diagnosticar e analisar o seu 
desempenho (individual ou de grupos). Dentre outras coisas, as informações são usadas para 
promover ou demitir empregados, para manter ou aumentar salários, bem como para identificar a 
necessidade de novos treinamentos com vistas a melhores desempenhos. 
 



 

possibilidade de um melhor cargo, de aumento de salário, de mais importância do 

empregado para a empresa, dentre outras coisas, como se revelou em pesquisa, 

já a partir do final da década de 1990 essa premissa já não se aplicava, isto é, o 

treinamento deslizava para ser simples condição necessária para o empregado 

permanecer em seu emprego. 

 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que a troca de papeis 

raramente era permitida de modo que o empregado que se propunha a realizar 

um determinado trabalho tenderia a permanecer nele por muito tempo, mesmo 

estando infeliz, sentindo-se frustrado. Essa configuração fortalecia os papeis 

estabelecidos, reafirmava os desempenhos e, portando, a cultura organizacional. 

Assim, não se tratava apenas de uma atividade desenvolvida, mas da circulação 

de significação, de um comunicar, fazer reconhecer e fazer realizar. 

 

Nesse sentido, importa atentar para o fato de que, à época, início das pesquisas 

científicas sobre cultura organizacional, dentre outras coisas, compreendia-se que 

culturas organizacionais fortes eram aquelas em que os membros comungavam 

os mesmos valores, reproduziam os mesmos comportamentos, atribuíam a 

mesma significação, tinham o “mesmo perfil”. Essa compreensão se mantém por 

anos, como se pode ver na definição de cultura apresentada por Schein, que a 

considera  

 

um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi 

aprendido por um grupo à medida que solucionava sues 

problemas de adaptação externa e integração interna. Esse 

padrão tem funcionado bem o suficiente para ser 

considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos 

novos membros como o modo correto de perceber, pensar e 

sentir-se em relação a esses problemas (2009, p. 16). 

 



 

Nessa medida, os comportamentos adequados eram reforçados e estimulados 

mediante avalições positivas e premiações, como, por exemplo, a do “funcionário 

padrão”10. Tais comportamentos deveriam ser reproduzidos. Observa-se, ainda 

segundo Schein, o fato de que os líderes organizacionais assumem papel 

relevante na cultura organizacional, à medida que se constituem em uma das 

principais forças para a definição – manutenção – de uma dada cultura, pois que 

suas avaliações e decisões tendem a orientar as práticas, mais especificamente, 

a orientar à reprodução das práticas positivamente avaliadas, mesmo que para  

isso  seja  necessário  a  troca  dos  sujeitos  que  as  realizavam.  Assim,  a  

cultura organizacional,  mesmo  que,  muitas  vezes,  apenas  de  modo  tácito,  

também  delimitava claramente os lugares de cada sujeito na organização e 

informava as sanções para os que não atingissem boas performances ou 

subvertiam tais papeis. Era a organização fundamentada na lógica das certezas – 

a organização organizada. 

 

Porém, como as subjetividades sempre encontraram formas de se realizar, pode-

se pensar   que   os   empregados,   em   seus   diferentes   processos   de   

identificação   com   as organizações, também se realizavam como forças em 

direções diversas. Como se destacou em trabalho anterior (Baldissera, 2009a), 

quando contratados, ao serem inqueridos pela cultura organizacional, os sujeitos 

podem realizar, pelo menos, quatro diferentes movimentos: 1) o de identificação – 

ocorre a identificação com a cultura organizacional; 2) o de representação – o 

sujeito não se identifica com a cultura organizacional, mas representa que sim, 

pelo menos durante um tempo, enquanto for necessário; 3) o de resistência – não 

há identificação com a cultura  organizacional  e  o  empregado  movimenta-se  

em  rota  de  colisão  (geralmente  é demitido ou pede demissão); e 4) o de 

                                                            
10 Funcionário  padrão  é  considerado  um  prêmio  –  em  valores  monetários,  brindes  ou  
apenas  pelo reconhecimento público – para os empregados que apresentam desempenho 
adequado (ou acima do esperado) aos padrões organizacionais em termos de produção, postura e 
comportamento. O reconhecimento público é uma forma de informar aos demais empregados o 
padrão a ser seguido. 



 

cooptação – não havia identificação inicial, mas foi cooptado pela organização. 

Com isso, quer-se evidenciar que, diferentemente do que se acreditou durante 

muito tempo, as culturas organizacionais sofrem a ação dos sujeitos e são 

resultados  provisórios  desse  permanente  (re)tecer  que,  sim,  é  fortemente  

marcado  pelos líderes organizacionais, mas que não se reduz a essa força. 

 

Considerando o que se ressaltou sobre a sociedade atual, parece que, cada vez 

mais, a noção de as culturas serem estáveis exige ser revisada e isso vale, 

ainda mais, para a de cultura organizacional. Nesse sentido, atenta-se para o 

fato de que as identidades culturais são permanentemente perturbadas por outras 

redes simbólicas, conforme se destacou. Atualmente, os sujeitos – 

particularmente os mais jovens – vivem as identidades fragmentadas (Hall, 

2000), experimentam identificações mais flexíveis e fluídas (Maffesoli, 1996), 

muitas vezes sem gerar vínculos consistentes. São esses indivíduos que, 

atravessados (e constituídos) pelas tecnologias e experimentando diferentes 

valores e sociabilidades, chegam às organizações, questionam os papeis que se 

propuseram representar e exigem participar dos processos comunicacionais. 

Dentre outras coisas, desestabilizam a organização organizada e imprimem a 

lógica das incertezas. 

 

Então, se sob a lógica das certezas, durante muito tempo, os scripts foram 

cuidadosamente observados pelos empregados, atualmente, essa conformação 

parece estar sendo desestabilizada. Se é verdade que a maior parte das 

organizações ainda procura apresentar os papeis instituídos, comunicando-os e 

fazendo-os reconhecer para que os empregados os desempenhem corretamente, 

também é verdade que parte dos empregados, tende a não mais se 

submeterem pacificamente a essa conformação. Nos processos de recrutamento 

e seleção, de modo geral, os sujeitos, candidatos a um determinado posto de 

trabalho,   continuam   agindo   no   sentido   de   instituírem-se   como   capazes   

de   realizar determinadas atividades – apresentando as habilidades e 



 

competências exigidas –, isto é, agindo na direção de comunicarem e se 

fazerem reconhecer como plenamente capacitados para realizar os trabalhos e a 

desempenhar os papeis relacionados. No entanto, após a seleção e realizada a 

contratação, esses sujeitos, muitas vezes, revelam-se pouco dispostos a 

desempenhar os papeis estabelecidos, isto é, a seguirem os scripts. Entra em 

cheque, aqui, o “dever de ser”. 

 

Metaforicamente, pode-se pensar que há o texto, que as organizações (autoras e 

diretoras)  seguem  escrevendo  e  dando  os  textos,  destacando  o  papel  

que  cada  ator (empregado) desempenhará, porém, por diferentes razões, os 

atores já não querem apenas realizar o seu papel, em suas apresentações, 

também usam do improviso, inserem cacos, subvertem o texto, procuram adaptá-

lo para si, dar sua cara. Nessa medida, desestabilizam a ordem posta, subvertem-

na, ironizam-na, usam-na em benefício próprio. Sob a atual configuração   

sociocultural,   ao   chegarem   às   organizações,   atravessados   por   lógicas 

tecnológicas, discursos de permanente atualização, qualidade do 

“ficar/ficando”11  (fluidez temporal e sob diferentes percepções e valores), 

imaginários, desejo de carreira rápida etc., os atores (sujeitos) resistem à simples 

representação, questionam os papeis, exigem participar dos  processos  de  

comunicação  e  tendem  a  lidar  diferentemente  com  as  situações  de 

sofrimento. 

 

Nesse sentido, os sujeitos querem participar da escrita dos textos que precisarão 

desempenhar, querem expor suas compreensões de mundo (assim como eles 

têm feito nas tecnologias digitais de comunicação e informação), querem 

evidenciar suas características e explorar intensamente suas habilidades e 

potencialidades. Por outro lado, isso não significa, por si, que desejam dialogar 

                                                            
11 Termo muito empregado, principalmente pelos mais jovens, para se referirem a um estado de 
relacionamento que não se configura como sério, isto é, um relacionamento sem assumir 
compromissos. 



 

com os demais sujeitos que constituem a organização, apesar da potência para 

isso. Não se pode esquecer que, nas redes sociais digitais, os sujeitos tendem 

mais a expor suas opiniões do que a dialogar de fato. Há como alerta 

Trivinho (2011), o desejo de ocupação do centro da cena e, em alguma medida, 

de lançar os outros para as sombras. Assim, essa potencialidade de comunicação 

ainda não parece se realizar de fato. 

 

Em sentido complementar, esses sujeitos tendem a exigir que as organizações 

ampliem as informações disponibilizadas, bem como, considerando seus práticas 

cotidianas, tendem a preferir serem agentes na busca e seleção das informações 

de seu interesse e a qualificar de modo negativo os tradicionais processos de 

envio de grandes volumes de informação indiscriminada. Assim, o discurso 

organizacional não parece ser simplesmente recebido e internalizado, mas 

tensionado a outros discursos, a outras compreensões, a outras redes simbólicas. 

É desse lugar que retornará sobre a própria organização, em perspectiva 

dialógica e recursiva. 

 

Por fim, novamente, atenta-se para o fato de que o ambiente complexo exige 

repensar as práticas comunicacionais, as relações entre organização e sujeitos 

que nela se realizam.  
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