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Resumo: 

Este artigo trata da cultura e da comunicação organizacional como aspecto indissociável de 

uma organização. As perspectivas metateórica: funcionalista, interpretativa, crítica e pós-

moderna são apresentadas com o objetivo de demonstrar que a cultura e a comunicação 

permeiam as abordagens teóricas sendo fundamental o desenvolvimento de novos estudos e 

pesquisas que contemplem as diferentes perspectivas teóricas. 
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 Este trabalho será apresentado no GT ABRAPCORP 7 – Processos, políticas, e estratégias de comunicação em 

organizações privadas. 
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Cultura Organizacional: uma Perspectiva de Comunicação na Era Pós-moderna. 

 

Organizações são vistas como fenômeno cultural (PETTIGREW, 1979; SMIRCICH, 

1983). Pepper (1995) sugere que organizações são culturas e qualquer discussão sobre 

organizações deve ser uma discussão sobre cultura. Eisenberg e Riley (2001) entendem que 

seres humanos e cultura surgem inter-relacionados. McPhee e Zaug (2000, p.1) afirma que 

“organizações são constituídas comunicativamente”. Neste embate, cultura e comunicação 

emergem como questões indissociáveis na arena organizacional. Este artigo sugere que a 

cultura e a comunicação permeiam a vida das organizações nas diferentes abordagens 

metateóricas: funcionalista, interpretativa, crítica e pós-moderna.  

Ao refletirmos sobre cultura e comunicação no contexto organizacional nos 

perguntamos: Por que devemos considerar cultura e comunicação como aspectos 

indissociáveis em uma organização? Quais as perspectivas de cultura e comunicação 

organizacional que emergem da análise metateórica? Como a cultura emerge da 

comunicação? Como as organizações experimentam a comunicação? Os questionamentos 

levam a autora a explorar o tema proposto. Em termos metodológicos, trata-se de uma 

pesquisa qualitativa fundamentada em referencial bibliográfico com o objetivo de construir 

uma reflexão acerca da temática estudada para o desenvolvimento de novos estudos. 

Cultura e comunicação estão ligadas inerentemente à análise de processos e 

relacionamentos, sendo a linguagem constituinte fundamental, por criar e recriar realidades, 

nos mais diversos contextos. Portanto, os processos e as interações comunicativas que 

revelam a cultura devem ser continuamente pesquisados e explorados, uma vez que 

fundamentam a existência das organizações. As práticas culturais acabam por emergir das 

experiências humanas e, as pessoas, como seres humanos, são dependentes das práticas que 

criam. A realidade organizacional só pode ser compreendida a partir do momento em que se 

relaciona ao contexto histórico e estrutura social nos quais foi concebida (CONNERTON, 

1976), ou seja, para que uma organização possa ser revelada não basta olhar exclusivamente 

para suas estruturas, é preciso considerar o seu conjunto: processos e estruturas.  

Gadamer (apud DEETZ e KERSTEN, 1983, p. 149) afirma que todos os artefatos 

humanos, textos, ações comunicativas e comportamento possuem significado não em razão 

daquilo que eles são, mas principalmente em decorrência do que eles significam, sendo que a 

capacidade para o entendimento das expressões da vida tem suporte no ser humano e não no 

método ou na objetividade. Para este entendimento é fundamental incorporar a história, o 

contexto, as práticas sociais e respectivas expressões. Portanto, a comunicação não mais 
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reflete uma realidade, pelo contrário é “formativa” no sentido de criar e representar o processo 

de organizar (PUTNAM, PHILLIPS e CHAPMAN, 1999). 

Cultura é o resultado da interação social e é formada em comunicação. A comunicação 

organizacional é provedora e disseminadora de conteúdos, os quais desenvolvem os 

ambientes organizacionais. A interpretação desses ambientes é expressa na realidade cultural 

de uma determinada organização, por meio de seus discursos e relacionamentos. Conforme 

proposto por Eisenberg e Riley (2001, p. 317) “[...] precisamos entender que nosso trabalho 

tornou-se parte do fenômeno cultural que estamos estudando, e nós estamos, em parte, 

reflexivamente criando o futuro das organizações”. Este posicionamento nos leva a explorar e 

desvendar as relações que permeiam a cultura e comunicação em organizações, uma vez que 

as pessoas constroem sua cultura comunicativamente à medida que desenvolvem significados, 

símbolos e discursos para todas as suas ações. 

Para Cheney e Lair (2006, p. 58) quando analisamos organizações e comunicação 

organizacional passamos a observar profundamente o fenômeno considerando 

simultaneamente o „status‟ de uma organização, como ator social, e o processo de organizar 

que acaba por criar, manter e transformar a própria organização. Organizações estão em 

estado latente de desenvolvimento podendo cultura e comunicação ser vistas como provedoras 

de conhecimento, e contribuir para novos desafios no mundo organizacional.  

Sapir (apud ROMANI, 2007, p. 13) comenta sobre as interconexões que acabam por 

existir entre linguagem e cultura “na perspectiva de cultura como um sistema de 

comunicação”. Barker (1993) entende que a cultura organizacional é flexível, maleável, não- 

rígida, confinada a uma estrutura, ou seja, é uma formação fluida e dinâmica de possíveis 

significados, por meio do discurso, possibilitando aos seus membros atribuir conhecimento. 

“Organizações alcançam reconhecimento comunicativamente” (PACANOWSKY e 

TRUJILLO, 1982, p. 122), sendo a comunicação um processo no qual “cada comportamento 

comunicativo é constituído de relacionamentos interpessoais” (TRUJILLO, 1983, p. 82).  

Pacanowsky e Trujillo (1982, p. 123) sugerem que as “pessoas ao conversarem estão 

se comunicando e construindo sua cultura”, sendo a cultura “constituída e reconstituída em 

comunicação” (BANTZ, 1983, p. 60). Eisenberg e Riley (2001, p. 294) comungam neste 

pensamento, visto que “a visão comunicativa de cultura organizacional acaba por ver 

comunicação como constituinte da cultura”. Marchiori (2006, p. 87) complementa: “é através 

da cultura e da comunicação que as pessoas dão sentido ao mundo em que vivem, atribuindo 

significado para as experiências organizacionais [...] o processo de cultura é a construção de 

significados”. 
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Bormann (1983, p. 100) define comunicação como o processo social humano pelo 

qual as pessoas criam, desenvolvem e sustentam a consciência grupal, compartilhada e 

simbólica. Para o teórico, comunicação é fundamental, não sendo uma condição suficiente 

para a formação da cultura organizacional, pois outros aspectos como artefatos, tecnologia, 

ferramentas são necessários. Borman considera que sem comunicação estes componentes não 

resultariam em uma cultura.  Segundo Marchiori (2006, p. 231), a cultura é interativa “na 

medida em que os indivíduos observam e interagem com o mundo e, por meio desse processo, 

podem simbolizar e atribuir significado”. Portanto, entendemos que cultura e comunicação 

organizacional são indissociáveis e dependentes.  

Cultura organizacional tem sido vista como „metatheory‟ (LINSTEAD e GRAFTON-

SMALL, 1992) por explicar e prever a eficácia corporativa. “Metateoria é um processo que 

ocorre após uma teoria ter sido criada e considera a teoria recém-criada como objeto de 

estudo” (RITZER, 1991, p.3). Ao falarmos em perspectivas metateórica afirmamos que “não 

há suposições filosóficas corretas ou erradas, apenas suposições diferentes” (MCAULEY, 

DUBERLEY e JOHNSON, 2007). Concordando com este pensamento entendemos que, ao 

explorarmos a perspectiva funcionalista, interpretativa, critica e pós-moderna, estamos 

oferecendo possibilidades para análise das organizações em diferentes contextos, não 

entendendo que uma perspectiva seja mais correta que a outra para o estudo da comunicação e 

cultura organizacional.  

Nos anos 80s, a conferência organizada nos Estados Unidos pelos acadêmicos Putnam 

e Pacanowsky (1983) favorece uma evolução e reposiciona a comunicação organizacional 

como processo central das organizações “comparando comunicação com organização” 

(EISENBERG e RILEY, 2001, p. 292). Da perspectiva funcionalista nasce a interpretativa, 

ampliando-se horizontes, sendo, sem sombra de dúvida, um marco no desenvolvimento 

teórico da comunicação e de sua relação com outras disciplinas. Segundo Eisenberg e Riley 

(2001, p. 293), pesquisadores da área de comunicação começaram a explorar organizações 

como “entidades sociais [...] constituídas em interação”, assim como a identificação do papel 

constitutivo da comunicação na criação da cultura organizacional. May e Mumby (2005, p. 5) 

alertam para o fato de pesquisadores, que estudavam “comunicação e organizações”, 

passarem a examinar “como o processo comunicativo constitui organização”, ou seja, como 

um novo olhar possibilita ampliar horizontes de análise e intensifica a visão da comunicação 

como aspecto constitutivo da cultura organizacional, o que fortalece a visão de dependência 

entre comunicação e cultura diante das perspectivas metateórica: funcionalista, interpretativa, 

critica e pós-moderna. 



5 

 

 

2 Perspectiva Funcionalista 

 

A perspectiva funcionalista considera organização como entidade “única” na qual os 

membros buscam atingir objetivos e interesses comuns (PUTNAM, 1983). Organização é um 

sistema aberto que existe em um relacionamento instrumental com o seu ambiente 

(SMIRCICH, 1983, p. 226). Realidade social é externa ao indivíduo (PUTNAM, 1983), ou 

seja, ocorre anterior à atividade humana. A visão “management-oriented” (MCAULEY, 

DUBERLEY e JOHNSON 2007, p. 20) domina esta perspectiva na qual as práticas gerenciais 

são estimuladas para que atinjam eficiência e eficácia organizacional. A unidade principal de 

analise é a organização (PUTNAM, 1983). 

Na metáfora “container”, as mensagens assumem formas físicas, isso quer dizer que 

elas tem propriedade tangível e ocorrem nos fluxos ascendente, descendente e horizontal 

(PUTNAM, 1983). O significado e o conteúdo das mensagens têm papel secundário, cujo 

significado reside na mensagem e nos filtros perceptivos, sendo, portanto, uma visão 

mecanicista e linear da comunicação, a qual pode ser medida e avaliada. Aqui, a preocupação 

é com o nível de informação no interior da organização, principalmente no que tange aos 

aspectos formais e informais (grapevine) e à rede de comunicação. Putnam (1983) adverte 

que os filtros podem impedir a transmissão eficiente da mensagem, chama também a atenção 

para o controle acentuado dos gerentes sobre a organização intacta no fluxo da mensagem. 

A existência de leis universais, segundo Putnam (1983), facilita a explicação dos 

fenômenos que ocorrem nas organizações, nas quais a ciência gera conhecimento objetivo em 

virtude da visão relativista do mundo social. “Causalidade é vital para o desenvolvimento de 

conhecimento generalizado” (PUTNAM, 1983, p. 41). A análise dos comportamentos 

organizacionais tem como base leis generalizadas que governam o comportamento social. 

Organizações carregam um “sentido de uniformidade na filosofia, objetivos e 

procedimentos” (PUTNAM, 1983, p. 45). A perspectiva funcionalista acaba por reificar o 

processo social em propriedades fixas, tratando organizações como entidades (PUTNAM, 

1983). Portanto, a estrutura social existe anterior à ação dos indivíduos, ou seja, anterior à 

atividade humana. Reificar significa transformar o abstrato, mediante atuação cuja finalidade 

é tornar concretas as formas simbólicas e os fatos empíricos (SWENSON apud PUTNAM, 

1983). Putnam (1983) ressalta outro paradigma no qual indivíduos são produtos do meio 

ambiente, uma vez que este mundo externo sugere comportamentos apropriados. 

A comunicação é vista como um instrumento, uma ferramenta, cuja função, conforme 

apontado por DEETZ e KERSTEN (1983, p. 155), é contribuir para o alcance dos objetivos 
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organizacionais. Para Morgan (apud SMIRCICH, p. 223) a teoria organizacional funcionalista 

tem sido a criação e elaboração de uma linguagem que crie e sustente “um sistema de valores 

para o conhecimento e gerenciamento da experiência organizacional”. 

Enfatizar a perspectiva funcionalista é o mesmo que enfatizar uma cultura 

compartilhada em toda organização. Desta forma, as pessoas estão comprometidas com os 

objetivos organizacionais prescritos pelos gerentes. Tanto a comunicação quanto a cultura 

podem ser vistas como manipuladoras, como objeto que pode ser estrategicamente articulado. 

Gerentes podem fazer uso da comunicação como instrumento e por esse meio controlar 

determinada situação (PUTNAM 1983), mantendo-se a integridade da organização. A cultura 

pode ser manipulada pelos gerentes a fim de criar uma organização efetiva e competitiva 

(TRETHEWEY, 1997) ou gerentes podem controlar empregados por meio da cultura 

(MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007).  

Quando olhamos para a perspectiva funcionalista naturalmente vemos o tratamento de 

cultura como entidade. A percepção que passamos a ter é de distância em relação ao processo 

de formação da cultura, como se cultura fosse „algo que existe‟ na organização, que se forma 

independente das pessoas. Cultura tem um enfoque extremamente mecanicista e a 

comunicação não foge a essa regra, o que permite observar claramente referências aos 

processos de comunicar a cultura desta ou daquela organização, como se fosse única e 

exclusivamente um processo de transmissão de um comportamento ou de um determinado 

valor. Entendemos que os efeitos da cultura são muito mais intensos e que novas perspectivas 

transportam à outra realidade para análise das organizações e seus contextos relacionados à 

comunicação e cultura.  

Smircich (1983) entende que o fato de ver a cultura como controlada ou gerenciada 

leva a ignorar que as culturas surgem espontaneamente do cotidiano de interação social, já 

que as pessoas irão resistir naturalmente as tentativas de gestão, de manipulação desses 

processos. Linstead e Grafton-Small (1992, p. 335) chamam a atenção para o entendimento 

das pessoas na condição de “membros múltiplos” porque ao participarem de outras 

instituições culturais e sociais, tem maior poder de influenciar os valores da organização 

quando de uma perspectiva funcionalista. Passamos a questionar como a realidade 

organizacional é constituída (PUTNAM, 1983), sendo a metateoria interpretativa uma das 

respostas a serem exploradas.  

 

3 Perspectiva Interpretativa 

 



7 

 

 

A perspectiva interpretativa tem relação direta com os seres humanos em sua condição 

de atores sociais. McAuley, Duberley e Johnson (2007, p. 36) comentam sobre a importância 

dos atores humanos e sobre o processo subjetivo de interpretação e entendimento que acaba 

naturalmente ocorrendo ao redor destes seres humanos no processo de construção de 

comportamento nas organizações. A visão interpretativa (interpretive) possibilita conceber as 

organizações como sistemas de construção social de significados compartilhados 

(SMIRCICH, 1983, p. 221). Putnam (1983, p. 45) pondera que “organizações são 

relacionamentos sociais”. O fenômeno social é definido pela construção de uma determinada 

realidade (BERGER e LUCKMAN, 1966) por meio da linguagem, símbolos e 

comportamentos que são expressos pelas pessoas nas organizações.  

A teoria da construção social afirma que significado surge nos sistemas sociais e não 

nos indivíduos de uma sociedade (ALLEN, 2005, p. 35), sendo linguagem considerada um 

dos aspectos principais do seu desenvolvimento (SMIRCICH, 1983, p. 223). Westwood e 

Clegg (2003, p. 10) sugerem que a essência da construção social é uma preocupação com a 

experiência vivenciada e a produção de sentido para as pessoas nos contextos em que vivem, 

sendo o objeto de estudo a vida e os significados construídos pelas pessoas nos processos de 

interação. Marchiori (2006) entende que as pessoas, ao agirem nas situações comunicativas, 

modificam o significado da ação, pois buscam um novo estado de negócio.  

Percebe-se que a realidade é experimentada pelos membros. Nela os significados 

passam a ser constituídos, nos mais diferentes níveis organizacionais. Autores (PUTNAM, 

1983; JOHNSON, 1977) destacam que, ao olharmos para uma organização como processo de 

construção social, vemos que “organizar torna-se um processo de comunicar” (PUTNAM, 

1983, p. 53), sendo a perspectiva interpretativa uma evolução da funcionalista, graças à qual 

entende-se que a visão da própria organização é ampliada possibilitando o desenvolvimento 

de uma realidade mais equilibrada, na qual as pessoas não só se tornam membros ativos do 

processo, mas chegam a criá-lo. Dessa forma, “novas interpretações precisam ser construídas 

para sustentar a atividade organizada” (SMIRCICH, 1983, p. 221). 

A realidade social é um processo simbólico criado por meio de ações e significados 

subjetivos atribuídos a essas ações (PUTNAM, 1983, p. 44). Tais ações possibilitam o 

relacionamento entre as pessoas, mediante o qual os indivíduos passam a interpretar a 

realidade diante deste pensamento mais coletivo que naturalmente se forma por meio das 

interações sociais. Todas as formas da organização humana, embora aparentemente concretas 

e reais, são “fortalecidas e dotadas de sentido pelos seus membros” (SMIRCICH, 1983, p. 

225). A mudança torna-se grande à medida que passa do estágio de gerenciamento e controle 
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para o de observação de uma organização em termos de “interpretação e conhecimento” 

(SMIRCICH, 1983, p. 225).  

O estudo do significado surge como um aspecto-chave, ou seja, é “a maneira pela 

qual, indivíduos dão sentido ao mundo em que vivem” (PUTNAM, 1983 p. 31). Dar sentido 

as ações, „sensemaking‟ (WEICK, 1995), considerar a comunicação verbal e não-verbal como 

processo em continuo desenvolvimento (PUTNAM, 1983), como comportamentos 

interligados, criando e recriando interações, são questões que se impõem na metateoria 

interpretativa. Entendemos que os significados surgem nos processos de interação, não são 

únicos, e propiciam a criação e recriação de eventos organizacionais. Esta visão pluralista 

acaba por revelar para os pesquisadores não só tratamentos múltiplos da realidade 

organizacional, mas a consistência de realidades múltiplas, uma vez que as pessoas passam a 

explorar praticas de „sensemaking‟ em todos os níveis da organização (PUTNAM, 1983). 

McAuley, Duberley e Johnson (2007, p. 290) entendem que “organizações são pluralistas, 

com diferentes caminhos para agir e se comportar.” Organizações apresentam inúmeras 

formas de agir e de pensar podendo-se inferir a existência de múltiplas interpretações de 

cultura.   

Os pesquisadores interpretativos acabam por questionar a existência da organização, 

passando a tratar coletividade como resultado de processos nos quais os membros constroem a 

realidade social (PUTNAM, 1983, p. 45). McAuley, Duberley e Johnson (2007, p. 39) 

ensinam: “a verdade pode estar presente, mas nós não temos conhecimento porque nós 

acabamos vendo pelos filtros [...] Esta base cultural, subjetiva e de processos dotados de 

sentido, cria a realidade para nós”. Os autores lembram que o conhecimento humano dá forma 

a uma realidade socialmente construída, sendo as versões mutáveis em decorrência das 

circunstancias sociais em que são produzidas. 

Para os teóricos da corrente “interpretive”, estruturas são complexas, são 

relacionamentos semi-autonomos que se originam das interações humanas. Há uma interação 

e uma visão de conjunto entre departamentos, que acabam por influenciar os comportamentos 

organizacionais, sendo que estrutura e processo coexistem. A participação dos indivíduos na 

criação dos seus próprios ambientes é característica predominante, chegando a influenciar o 

ambiente e a realidade organizacional (PUTNAM, 1983, p. 36). 

A cultura organizacional é vista como um sistema de significados e símbolos 

compartilhados (PUTNAM, 1983), e emerge das interações diárias entre as pessoas 

(MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007), ou seja, é um sistema de interações. O 

conteúdo da cultura organizacional se forma e é reafirmado precisamente nas relações diárias 
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que ocorrem nas organizações, no nível de detalhamento dos processos sociais (YOUNG, 

1989). Para Young (1989), os eventos e processos organizacionais são passiveis de 

interpretações múltiplas. Dessa forma, a cultura organizacional possui „propriedade 

emergente‟ (LINSTEAD e GRAFTON-SMALL, p. 336), em conseqüência do processo de 

construção de significado, a qual emerge dos eventos organizacionais estimulados por 

diferentes grupos e interesses em busca de seus objetivos (YOUNG, 1989, p.190). Devemos 

ainda lembrar que as organizações são compostas por muitas culturas (MCAULEY, 

DUBERLEY e JOHNSON, 2007). 

As interpretações são analisadas por um processo dialógico, “dialogic process”, com 

os atores e por meio de significados sociais consistentes e de práticas organizacionais 

(PUTNAM, 1983, p. 48).  O pesquisador aceita a realidade sem questionar seu potencial. Da 

perspectiva interpretativa nasce a visão critica – a qual busca identificar a distorção que pode 

ocorrer na comunicação e procura liberar as pessoas da exploração, alienação e formas 

arbitrárias de autoridade (SCHROYER apud PUTNAM, 1983, p. 48), perspectiva abordada na 

seqüência. 

 

4 Perspectiva Crítica  

 

A teoria crítica busca revelar o ideológico subjacente das “estruturas, práticas e 

discursos que mascaram” (WESTWOOD e CLEGG, 2003, p. 10), preocupando-se com o 

desenvolvimento das organizações no sentido de preencher todas as potencialidades dos seus 

membros, como seres humanos. Para isso, instiga as organizações a pensarem na arquitetura 

organizacional, liderança e comunicação (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007) 

tendo como objetivo ultimo a criação de espaços organizacionais que possam estimular o 

desenvolvimento das pessoas dispondo ambientes de trabalho excelentes. 

Os teóricos críticos “rejeitam positivismo” (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 

2007, p. 36) e buscam a emancipação do fenômeno em estudo por meio da “crítica na ordem 

social” (PUTNAM, 1983, p. 53). O objetivo principal da pesquisa é a “mudança social” 

(DEETZ e KERSTEN, 1983, p. 149). Deetz e Kersten (1983, p. 149) referem-se à posição 

central que a teoria crítica assume no desenvolvimento da pesquisa em comunicação, posto 

que oportuniza atenção explícita para os “sistemas comunicativos”. 

Conflitos surgem e ressurgem, visto que as estruturas de poder acabam sendo 

reveladas. Putnam (1983) explica que a supressão de conflitos é relacionada com o produto de 

identidade individual, conhecimento social e processo de decisão organizacional. 
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Organizações, assim como suas estruturas e práticas, são vistas como criações históricas 

sociais alcançadas em condições de estrangulamento e, usualmente, em posições desiguais de 

relacionamento de poder (DEETZ, 2005, p. 94).  

O interesse concentra-se nas lacunas que acabam por existir entre as reais 

necessidades humanas e o conhecimento e expressão destas necessidades (DEETZ e 

KERSTEN, 1983, p. 152). A visão critica considera a necessidade de maior equilíbrio nas 

organizações, pois parte do pressuposto de que há diferença, por exemplo, entre gestores e 

funcionários, sendo o ambiente organizacional caracterizado por “dominação” e “opressão” 

(DEETZ e KERSTEN, 1983). Para McAuley, Duberley e Johnson (2007) os teóricos críticos 

revelam estruturas de opressão e injustiça que ocorrem no âmbito das organizações em 

sociedades capitalistas, e é fundamental possibilitar aos membros organizacionais o 

fortalecimento dos seus direitos democráticos e responsabilidades. 

A pesquisa crítica busca contribuir para a existência de uma comunicação 

organizacional livre a aberta na qual sociedade e indivíduos alcancem objetivos coletivos. 

Fica clara a função questionadora da abordagem crítica, porquanto tem como enfoque “o 

papel da organização no potencial preenchimento das necessidades do ser humano” (DEETZ 

e KERSTEN, 1983, p. 155). Comunicação organizacional passa a ser mais ampla, não se 

restringindo a uma visão específica da organização e sim ao contexto da sociedade como um 

todo, vindo tanto a organização como a sociedade a sofrer influências múltiplas. 

A realidade organizacional é o resultado de uma dialética entre relações históricas e 

materiais e entre condições materiais e fatores socialmente construídos (DEETZ e KERSTEN, 

1983, p. 161). O desenvolvimento do potencial humano se dá por intermédio da participação e 

da criação de novas formas sociais, em virtude do que o comprometimento com este objetivo 

direciona amplamente o processo de intervenção (DEETZ e KERSTEN, 1983, p. 171). 

A “consciência critica” (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007, p. 26) acaba 

por conceber novas formas de organizar, o que possibilita reduzir formalmente o poder das 

pessoas. Alvesson e Willmott (1996, p. 114) ressaltam que a abordagem critica propicia uma 

abertura radical para o entendimento da vida organizacional, uma vez que sua prática 

apresenta potencial para promover novas formas de trabalho, as quais dão voz, promovem, e 

ajudam as organizações à reflexão critica e à maior autonomia. Sendo assim, por meio da 

crítica, da reflexão, do debate e do desenvolvimento de relações democráticas, o „status quo‟ 

pode sofrer alterações (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007, p. 26). 

A idéia de organizações mais democráticas é uma conquista da teoria crítica, sendo 

um dos aspectos cruciais criar, dentro desse contexto, sociedades e organizações que 
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possibilitem aos membros serem „humanos‟, desenvolvendo todas as suas potencialidades. 

(MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007). Para tanto, é fundamental direcionar-se para 

pesquisas que desvendem como grupos são formados e como se interceptam, que desvendem 

também as complexidades e variedades entre eles, olhando para os processos comunicativos 

de produção de consenso e dissenso (DEETZ, 2005, p. 105). A ênfase da organização é no 

aspecto político, sendo a comunicação livre e aberta postura essencial. O estudo da cultura 

organizacional considera as criticas e os discursos que se formam nos processos de reflexão, 

prevenindo distorções. Da visão critica evoluímos para a pós-moderna, na qual flexibilidade e 

diferença demarcam a visão da comunicação.  

 

5 Perspectiva Pós-Moderna 

 

A teoria pós-moderna, segundo Hancock e Tyler (apud MCAULEY, DUBERLEY e 

JOHNSON, 2007), apresentam quatro principais proposições: não se pode presumir que não 

existe tal coisa como razão pura; a linguagem que utilizamos modela o que vemos e o que 

sentimos; não existe tal coisa como conhecimento puro; e precisamos reconhecer que há 

diferentes visões de qualquer situação e que devemos tentar descobrir diferentes perspectivas. 

Diz Taylor (2005, p. 113) “pós-modernistas são comprometidos em explorar os complexos 

relacionamentos de poder, conhecimento e discurso criado no esforço entre grupos sociais”. 

O poder da linguagem é ressaltado em inúmeros artigos na teoria pós-moderna. 

McAuley, Duberley e Johnson (2007, p. 252) comentam “o que vemos [...] significa que 

aquilo que tomamos como conhecimento é construído em e por meio da linguagem”. Os 

autores consideram que o conhecimento não tem vantagem segura se for observado 

externamente aos processos sociolingüísticos. Dessa forma, linguagem e negociação social do 

significado assumem posição fundamental, já que influenciam as percepções dos que estão 

envolvidos em diálogos organizacionais. 

A visão que se tem da organização pós-moderna é a da descentralização da autoridade 

e dos relacionamentos nas unidades e entre as unidades, e de autonomia localizada no 

processo de decisão do empregado (TAYLOR, 2005, p. 118). Taylor (2005, p. 119) traz à 

tona as diferenças entre modernismo e pós-modernismo. Para o escopo deste artigo 

destacamos os seguintes aspectos que as organizações pós-modernas estimulam: processo 

democrático informal, emergente e baseado em consenso; “empowerment” que propicia o 

desenvolvimento da pró-atividade dos funcionários; relacionamentos complexos nos quais 
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funcionários cultivam educação, reflexividade e criatividade a serviço do desempenho 

organizacional; diversidade e diferença, entre outras características. 

Linstead e Graftonm-Small (1992) entendem que a visão pós-moderna da cultura 

contribui para um movimento que permite visualizar organização como articuladora de 

inúmeros „textos‟ e respectivas características. Um ambiente sem unidade sugere ironia, 

paradoxo, sedução e diferenças. Nesse sentido, ambigüidade, instabilidade e fluidez de 

significados são características da cultura, não existindo padrões fixos durante períodos. 

O termo “discurso” é utilizado pelos teóricos pós-modernos quando se referem aos 

significados subjetivos pelos quais as pessoas organizam o que percebem. Discursos 

expressam tudo que pode ser pensado, escrito ou falado sobre um determinado fenômeno. 

McAuley, Duberley e Johnson (2007) expõem que, pela criação de um fenômeno, discursos 

acabam por influenciar o comportamento das pessoas. Para os autores, a partir do momento 

em que se altera o discurso, a realidade está sendo literalmente modificada.   

Segundo Ackroyd e Fleetwood (2000), o mundo social é fundamentalmente construído 

pelas pessoas, sendo gerado nos discursos. A linguagem que as pessoas utilizam constitui a 

realidade, ao invés de representá-la (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007, p. 248). 

A linguagem não é neutra; as palavras que as pessoas têm disponíveis dão forma à maneira 

com que as situações são interpretadas, pois, conforme comentado pelos autores, não existe 

uma outra realidade fora da linguagem que utilizamos para descrevê-la.  Aquilo que as 

pessoas entendem como realidade é, em si mesmo, criada e determinada pelos atos de 

percepção subjetiva. “Nossa criação subjetiva é externalizada e percebida como se fosse 

independente de nós” (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007, p. 42). Subjetividade 

ou identidade acabam sendo produzidas neste contexto de discurso. 

Cultura organizacional é essencialmente ambígua, sendo outros modelos de cultura as 

tentativas de impor um modelo de ordem quando não existe ordem (MCAULEY, 

DUBERLEY e JOHNSON, 2007, p. 92). Pós-modernismo modifica a visão da cultura 

organizacional tanto na perspectiva funcionalista quanto na interpretativa, pois existe um 

reconhecimento de múltiplas interpretações e uma complexidade de relações entre os 

diferentes aspectos da cultura. (MCAULEY, DUBERLEY e JOHNSON, 2007, p. 269) 

 

6 Considerações Finais 

 

Conquergood (1991, p. 184) convida a um repensar sobre identidade e cultura como 

“construção e relacionamento” (constructed and relational). Eisenberg e Riley (2001, p. 316) 
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sugerem que consideremos “organizar e estruturar como relacionamento comunicativo”. Se 

realmente considerarmos esta perspectiva, vamos entender como as interações são 

desenvolvidas nas relações comunicativas, e como o discurso cria uma realidade e possibilita 

as pessoas interagirem. Culturas de relacionamento surgem com o objetivo de promover o 

desenvolvimento do ser humano, sendo a comunicação sua gênese. 

Os espaços organizacionais devem ser permeados por relações comunicativas nas 

quais concordaremos e discordaremos de uma forma produtiva, vale dizer, por meio do 

diálogo se chega a realidades comuns e de desenvolvimento humano. Nesse sentido, há uma 

mudança de visão organizacional na qual não mais “comunicamos” uma realidade e sim a 

construímos de forma a facultar que as pessoas cresçam e entendam aquilo que se cria. Esta 

visão condiz com a argumentação de McPhee e Zaug (2000, p. 3) na qual organização é um 

efeito da comunicação e não seu predecessor. O que estaremos vendo nos ambientes 

organizacionais é a ação de tal maneira interativa e comunicativa, que esta interação por meio 

de seus discursos dará vida a uma organização. Em outras palavras, o fluxo de informação 

existe e é fundamental para a vida de uma organização mas a natureza simbólica da 

comunicação (PUTNAM, PHILIPS e CHAPMAN, 1999, p. 383), “reforça a posição de que 

comunicação produz organização”, trazendo a sustentabilidade do empreendimento. 
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